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PRESENTACIÓ

Presentació. Elvira García. Alcaldessa d'Alaquàs .
El Pla Local d'Infància i Adolescència d'Alaquàs té com a finalitat l'atenció socioeducativa integral i
global a tota la població en aquest tram d'edat.
Parteix des de la perspectiva de Ciutat Educadora, amb una mirada holística, integrant en el
desenvolupament de les persones tots els elements que singularitzen i fan recognoscible el nostre
entorn més immediat: La nostra ciutat. Les possibilitats i propietats d'aquest Pla d'Acció es contemplen
en el seu conjunt com un tot i no solament a través de cadascuna de les accions que el conformen, fent
així propi el principi aristotèlic "el tot és més que la suma de totes les seues parts".
Són nombroses i importants les acciones socioeducatives i les i els agents que els porten a terme, tant
a nivell institucional com directament la pròpia societat civil, per això aquest Pla d'Acció ha tingut una
considerable participació a l'hora de fer aportacions en forma de suggeriments, esmenes i propostes
que sens dubte han enriquit el document inicial.
Aquest Pla d'Acció té una evident vocació de futur però no parteix de zero. S’inicia amb anys de treball
d'un equip de professionals extraordinaris que han deixat i estan deixant la seua empremta cada dia en
cada acció.
Igual que la voluntat política de les diferents Corporacions municipals, des de l'arribada de la
democràcia local, d'apostar per polítiques públiques destinades a les persones, des d'una premissa
fonamental, qualsevol ciutadà o ciutadana, indistintament de la seua edat, ho és de ple dret.
Per punt, la posada en marxa d'aquest Pla d'Infància i Adolescència suposa per a Alaquàs un pas més
en la direcció correcta. Ens permetrà recopilar i registrar tot el treball fet fins hui, avançar en la seua
sistematització i consolidació, oferir un marc d'actuació amb el qual crear les bases que ens permetran
afrontar el futur amb garanties.
Els poders públics, i els ajuntaments com les administracions més pròximes a la ciutadania, tenim com
a principal responsabilitat la igualtat i la justícia social, articulant els mecanismes necessaris perquè el
desenvolupament ple de les persones siga una realitat, indistintament dels nivells socioeconòmics de
cada un o una dels seus membres, posant en marxa les accions que siguen necessàries perquè aquells
col·lectius més vulnerables tinguen aquestes opcions que el conjunt de la població, especialment en
les etapes de la infància i l'adolescència.
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Volem agrair a totes les persones que han participat en la confecció d'aquest Pla Local d'Infància i
Adolescència d'Alaquàs el seu compromís amb el nostre poble, les seues aportacions han sigut
fonamentals perquè aquest document de treball siga un realitat.
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1. INTRODUCCIÓ
L'experiència acumulada al llarg dels anys des de l'Administració Local ens va fer reflexionar en el
seu moment sobre la necessitat de canviar la perspectiva, fins aleshores compensadora i substitutòria,
pel disseny d'un model preventiu, de gestió i d'atenció global a la població en general.
Aqueix canvi ens va ajudar a crear consciència en totes les àrees i departaments relacionats amb l'àmbit
de la infància i l'adolescència, de la importància de donar una atenció integral, amb una mirada
holística, inclusiva, que responguera a les diferents necessitats personals, i que entenguera que els
xiquets, les xiquetes i adolescents, no són compartiments estancs, per això les accions que es dissenyen,
que van dirigides a aquest sector de població, han d'estar interrelacionades entre si i requereixen d'una
coordinació sistemàtica i continuada que permeten respostes globals.
Aquest Pla pretén ser un marc d'actuació per a aquesta forma de procedir recollint en els seus quatre
eixos d'actuació, promoció, prevenció, protecció, participació i sostenibilitat ambiental, les diferents
situacions i necessitats pròpies de la persona inserida en la comunitat, donant respostes globals i
conservant al mateix temps l'especificitat de cada servei.
Un pla estructurat sota aquest concepte no és la suma de els diferents projectes derivats dels serveis
especialitzats sinó que vela per la rendibilitat dels recursos i evita duplicitats d'accions i permet veure
la realitat de les necessitats de forma global i integral.
Un pla integral requereix de:

A) Una planificació de les diferents accions en què els diferents departaments municipals i la
societat civil de la població realitzen aportacions i posen en comú les diferents actuacions
que es duen a terme amb la finalitat de donar coherència a les accions i activitats proposades
que es realitzen en l'àmbit de la infància i l'adolescència.

B) Realització d'accions socioformatives que cobrisquen les següents funcions de:
-

Funció compensadora: Fonamentalment de la infància i l'adolescència amb major
dificultat a través d'activitats múltiples de formació pròpies de l'educació, de l'animació
sociocultural i del treball social, fonamentalment.
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-

Funció orientadora: A través del diagnòstic i orientació en activitats tan diverses com
les que es realitzen en biblioteques, centres de planificació familiar, assessorament
psicosocial, escoles...

-

Funció preventiva: A través de campanyes sanitàries (higiene bucal, programa de
vacunació).

-

Funció extraescolar o d'oci: Dedicat bàsicament a escolars i adolescents a través de
l'organització d'activitats esportives i lúdiques. En aquest sentit es troben escoles
municipals esportives, ludoteques, eixides i excursions, RTL…

-

Funció difusora i informativa que pot realitzar-se a través de la publicitat en diferents
mitjans de comunicació (tanques, cartells, ràdio, escoles).

-

Funció assistencial: Principalment reflectides en accions dirigides al suport en les
necessitats bàsiques de les unitats convivencials amb menors en el seu si.

-

Funció dinamitzadora en general sobre les escoles, (que és on es troben sempre els
xiquets, les xiquetes i adolescents), i sobre la ciutadania, a través de l'organització
d'actes lúdics, festes en el municipi, actes participatius, culturals, etc.

El Pla Local d'Infància i Adolescència es planteja, en primer lloc, amb l'objectiu de posar en marxa
tant en la ciutadania com en la comunitat i en la col·lectivitat, un procés de desenvolupament integral,
global i participatiu, basat en la conjunció d'esforços i el treball de personal polític municipal,
professionals i personal tècnics, així com de la ciutadania, en l'àmbit individual i organitzat.
Un procés de treball comú, participatiu, que tinga en compte, tant a tots els ciutadans i totes les
ciutadanes de forma individual, com a col·lectius, associacions, grups, etc., que aporten la seua visió
al Pla i introduïsquen aquelles aportacions que des de la seua òptica són necessàries en el municipi per
a donar resposta a les necessitats de la infància i l'adolescència.
En un moment social en el qual la crisi econòmica ha deixat conseqüències importants que
repercuteixen en els col·lectius de població més desfavorida i especialment en els xiquets i les xiquetes,
es fa necessari que la resposta a aquestes dificultats no siga d'una manera assistencial o tradicional,
sinó integral, inclusiu, coordinat, solidari i de conjunt.
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Per igual raó, el Pla Local d'Infància i Adolescència, atés que som Ciutat Educadora, planteja la
necessitat de coordinar i programar els recursos existents per a la seua màxima i millor utilització,
evitant dispersions i sobreposicions que resultarien un balafiament i un perjudici per la ciutadania
És per això, per la qual cosa nostres actuacions dirigides a la infància i adolescència es troben
coordinades i dirigides des d'un mateix marc, en el qual l'àmbit social, educatiu, sanitari, urbanístic i
de seguretat tant de les institucions públiques com de la societat civil organitzada, posen en comú tots
els recursos i accions que es realitzen amb i per a la infància i adolescència.
Tot això que es reflecteix en els paràgrafs anteriors ve a coincidir amb la legislació actual de la
Generalitat Valenciana, que tant en la Llei 12/2008 de 3 de juliol de 2008 de Protecció Integral a la
Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana en el seu article 6, ja indica la necessitat de la
realització de polítiques integrals dirigides als i les menors i especialment como amb l'Avantprojecte
de Llei d'Infància i Adolescència que remarca en el seu article 6.1. que “les administracions
valencianes, en l'àmbit de les seues competències hauran d'assegurar, amb els recursos econòmics i
humans necessaris el ple exercici dels drets que recull la llei a través de polítiques transversals”.
Amb això, entenem que el moment actual és idoni per a plantejar el procés de participació d'elaboració
d'un Pla Local d'Infància i Adolescència que exposem a continuació.
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2. PRINCIPIS RECTORS I LÍNIES D'ACTUACIÓ
2.1 PRINCIPIS RECTORS
Aquest Pla pren com a base conceptual els següents principis bàsics, procedents fonamentalment de la
Convenció sobre els Drets del Xiquet (xiquets i xiquetes) són principis rectors de les polítiques
públiques en relació amb la infància i l'adolescència:

Dret de la infància a la vida i al màxim desenvolupament: Pel qual és necessari proporcionar als
xiquets, les xiquetes i adolescents de les condicions més favorables per al seu correcte
desenvolupament físic, mental, espiritual i social. La integració social i la restitució dels drets en la
infància i adolescència, en totes les mesures de prevenció, protecció i reforma que s'adopten en relació
amb aquests, han de comptar amb la seua participació directa i procurar la col·laboració de la seua
família i de les institucions públiques i privades.
Principi d’interès superior de xiquetes i xiquets: Primacia de l’interès de xiquets i xiquetes enfront
de qualsevol altre interès legítim, promocionant el seu benestar social, facilitant la seua autonomia, el
seu desenvolupament ple i la seua integració familiar i social.

Principi de no discriminació: La no discriminació per raó de naixement, sexe, orientació sexual,
identitat de gènere, edat, nacionalitat, ètnia, religió, llengua, cultura, opinió, diversitat funcional, o
qualssevol altres condicions o situacions personals, familiars, econòmiques o socials, tant pròpies del
xiquet, xiqueta o adolescent com de la seua família.

Aquest principi, porta a promoure la igualtat d'oportunitats en la vida social, buscant una educació
igualitària i evitant actituds que segreguen a determinades persones o col·lectius. Així mateix, és de
vital importància la participació equitativa de tots dos gèneres en la vida pública i en la presa de
decisions.

Aquest principi orientarà també la introducció de la perspectiva de gènere en la creació,
desenvolupament i avaluació de les mesures que s'adopten en relació amb els xiquets, les xiquetes i
adolescents.

Principi de participació: La consideració dels xiquets, les xiquetes i adolescents com a ciutadans i
ciutadanes subjectes actius de dret, afavorint l'exercici autònom, fins on permeta el seu nivell de
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maduresa, participant lliure i responsablement en els assumptes que els afecten tant individual com
col·lectivament.
Principi d'apoderament: Mitjançant un model sostenible de gestió pública obert, participat i
avaluable que permeta identificar i generar els recursos necessaris per a la presa de consciència sobre
l'entorn que ens envolta, afavorir les competències necessàries per a desenvolupar i implementar aquest
Pla així com el seu procés de coavaluació, i generar un entorn favorable que construïsca confiança i
reconega i respecte els drets de la infància i l'adolescència.

Principi de la integralitat: Pel qual entenem als xiquets, les xiquetes i adolescents com un tot,
influenciats per múltiples aspectes i organismes relacionats. Per a poder garantir les seues necessitats
és necessari una anàlisi global, on les polítiques locals d'infància i adolescència atenguen al conjunt de
les seues necessitats.

Principi de cooperació: Pel qual s'han de forjar i enfortir aliances entre Administracions Públiques,
la ciutadania i els diferents sectors i organitzacions de la societat, amb el propòsit de conjuminar i
complementar esforços, treballant conjuntament per a donar respostes eficaces a les necessitats de les
xiquetes, els xiquets i adolescents i garantir el compliment dels seus drets.

Prioritat pressupostària: El pressupost destinat a aquest efecte deu ser suficient per a complir amb
els objectius proposats, sostingut en el temps, i fàcilment identificable sent la prioritat pressupostària,
les polítiques destinades a fer efectius els drets dels xiquets, les xiquetes i adolescents.

Garantia de drets i obligacions: Pel qual es considera a la família al complet, i especialment als
xiquets, les xiquetes i adolescents, com a titulars de drets i obligacions.
La família es considera com l'entorn més adequat per al desenvolupament infantil i adolescent,
prevalent el manteniment o la reintegració en la família d'origen, llevat que siga contrari al seu interès,
en aquest cas es donarà preferència a les mesures que permeten una convivència familiar i estable.
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2.2 LÍNIES D'ACTUACIÓ
La implementació del Pla per a aconseguir amb coherència els objectius fixats segueix els següents
criteris o línies d'actuació:

Universalitat i pluralitat: Les mesures recollides en el present Pla faciliten l'accés a totes les famílies
per igual, garantint la igualtat d'oportunitats de tots i totes les menors:
•

La valoració de la diversitat, respectant la identitat de gènere, ètnia, i cultura de cada xiquet,
xiqueta i adolescent.

•

El lliure desenvolupament de la seua personalitat concordat amb la seua identitat personal, i a
la identitat d'expressió de gènere.

Transversalitat: Coordinant les diferents àrees d'actuació amb la infància i l'adolescència, i
contemplant el conjunt de necessitats d'aquest sector, per la qual cosa sota aquesta línia d'actuació es
consideraran les següents premisses:
•

L'equitat de les polítiques públiques per a compensar les desigualtats que condicionen el gaudi
dels drets de la infància i l'adolescència, com la pobresa o l'exclusió social.

•

La intervenció integral de caràcter educatiu, social i terapèutic en l'actuació amb xiquets,
xiquetes i adolescents, desenvolupada en el seu context social més pròxim, i guiada pel seu
interès superior.

•

L'educació en la infància i l'adolescència en els valors de justícia, solidaritat, tolerància,
igualtat, llibertat i respecte als principis democràtics i de convivència.

•

El desenvolupament de polítiques de prevenció i la remoció dels obstacles que impedisquen la
formació i el desenvolupament integral de xiquets, xiquetes i adolescents.

•

La participació social en les actuacions que impulsen i desenvolupen les Administracions
Públiques en l'àmbit de la infància i adolescència.

Sostenibilitat: La sostenibilitat es tracta d'un equilibri entre l'economia, el social i l’ambiental. Quan
s'aconsegueix un equilibri entre les tres (amb igual pes cadascuna dels vessants) és quan es pot dir que
s'aconsegueix el desenvolupament sostenible (en el centre d'aquestes tres relacions està la sostenibilitat
ambiental) per tant, les actuacions previstes per a treballar aquest objectiu tindran la visió global de les
tres vessants anteriorment assenyalades.
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Treball en xarxa: Participació en el Pla de totes les Àrees de Govern de l'Ajuntament i la resta de les
entitats locals públiques i privades prestadores de serveis a aquesta franja de població, aportant
cadascuna, en el marc de les seues competències, respostes a les necessitats i drets de la infància i
l'adolescència, a través del consens, i amb la finalitat d'aconseguir objectius comuns. Treballant en
xarxa, de manera que s'evite la duplicitat de les actuacions i es millore la qualitat dels serveis i recursos
prestats a la infància i adolescència.

Organització i planificació: Analitzant àmpliament la situació i recursos existents, definint objectius
i valorant la qualitat de les propostes.

Racionalitat: Per a aconseguir una bona optimització dels recursos existents, partint d'una bona gestió
i coordinació.

Avaluació: Les actuacions previstes seran avaluades en temps i verificant el grau de compliment dels
objectius, per a extraure coneixement i aprenentatge per a la millora contínua de les intervencions.

Transparència: Facilitar l'accés a tota la informació generada durant el procés d'obertura,
desenvolupament, execució i avaluació del Pla. Anualment es donarà publicitat al seguiment del Pla,
activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució, així com els resultats de la seua avaluació.
Aquest accés es garantirà a través del portal de transparència municipal mitjançant formats oberts,
reutilitzables, accessibles i en un llenguatge inclusiu i comprensible per a la infància i l'adolescència,
així com per a tots els actors socials implicats, con l'única limitació de la protecció de dades de caràcter
personal.
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3. ÀREES D'ACTUACIÓ, OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS
Per a garantir el compliment del marc normatiu en relació amb la infància i l'adolescència, alhora que
els principis rectors que emanen d'ella, s'actuarà a través de quatre eixos o àrees d'actuació.

PROMOCIÓ
Aquest eix atén a la promoció, sensibilització, foment, desenvolupament, defensa i protecció dels drets
individuals reconeguts en la infància i en l'adolescència (Marc normatiu annex), així com a la promoció
d'accions dirigides a fomentar el coneixement i compliment dels deures i les responsabilitats de la
infància i l'adolescència en condicions d'igualtat, no discriminació i accessibilitat universal.

PREVENCIÓ
Aquest eix fomenta les estratègies de prevenció com a eines bàsiques per a garantir i millorar, si
s’escau, el benestar dels i de les menors, juntament amb la convivència de les famílies.
La implantació de les polítiques familiars de suport i assistència, perquè la família puga assumir
plenament les seues responsabilitats respecte a les xiquetes, els xiquets i adolescents, serà primordial
en l'aplicació d'aquesta línia d'actuació.
PROTECCIÓ
Aquest eix inclou les accions protectores que competeixen a l'administració local, enteses com “les
actuacions necessàries dins de les seues competències per a previndre detectar i corregir les situacions
de risc i de desemparament en el qual es trobe qualsevol persona menor d'edat que es trobe en la nostra
població, de manera que es restituïsca o garantisca el ple exercici dels seus drets”.

PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
Aquest eix recull les accions que contribuïsquen a garantir la participació dels xiquets, les xiquetes i
adolescents, de forma adequada al seu desenvolupament evolutiu i adaptada a la diversitat funcional,
en la vida social, política, econòmica, cultural, artística, ambiental i recreativa del seu entorn, així com
una incorporació progressiva a la ciutadania activa.
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ORIENTACIÓ PER A LA INTERPRETACIÓ DELS EIXOS
Reflectir d'una manera integral i connectada objectius, accions, programes, serveis i àrees implicades
en relació amb la infància, adolescència i joventut, i prendre com a referència els quatre eixos d'acció
en una població de quasi trenta mil habitants, és un exercici complex, per la qual cosa esperem que el
plantejament proposat a continuació servisca per a facilitar una visió conjunta i sistematitzada de la
realitat que posteriorment es concretarà en les programacions anuals.
Per a facilitar la interpretació d'aquest apartat, proposem el següent:
Àrea Sociocultural: L’Àrea Sociocultural comprén els següents Departaments:
-

Benestar Social: Serveis Socials Generals, EEIIA, Servei d'Atenció a la Dependència,
Programa de Mesures Judicials, Programa d'Inserció Sociolaboral a Persones Joves amb
Diversitat Funcional (Diversia), Unitat de Prevenció de Conductes Addictives (UPCA), Servei
d’Atenció a Dona, Atenció a Persones Majors (Benàger).

-

Educació: Gabinet Psicopedagògic, Servei d’Atenció a la Primera Infància, Xarxa de Recursos
de Temps Lliure (ludoteca, espai educatiu, centre obert, teatre), escoleta infantil.

-

Formació i Ocupació: Centre Municipal de Formació, Agència de Desenvolupament Local,
Agència de Col·locació.

-

Cultura i Festes: Cultura, Biblioteca, Agències de Lectura.

-

Esports.

En aquest document s'utilitzarà el terme Àrea Sociocultural cada vegada que siga necessari nomenar
en qualsevol dels quatre eixos, en la columna “Àrees i Entitats implicades”, a tres o més departaments
o serveis pertanyents a aquesta.
•

Entenem com a Serveis i Recursos com a prestacions més estables que generen al seu torn
programes, comissions, campanyes… de diferents tipus i durada. Cal interpretar aquest apartat
d'una manera orientativa, ja que tindrà un reflex més concret en les programacions.

•

Així mateix, és desig d'aquest Pla ser el més inclusiu possible atenent a les circumstàncies de
cadascú, respecte a la diversitat de qualsevol índole, ja siga ètnica, cultural, sexual, de gènere,
funcional, intel·lectual, etc., per la qual cosa quan s’esmenta xiquets, xiquetes i adolescents
implica entendre la infància i adolescència de forma inclusiva.
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PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ALAQUÀS
2018-2022
ABREVIATURAS Y SIGLAS

MMJJ
EESS
GPM
RRHH
TS
CEIP
IES
CIJ
NEE
UPCA
LGTBI+
AMPA
CAdA
UMA
UCA
EEIIA

Medidas Judiciales.
Educadores Sociales
Gabinete Psicopedagógico.
Recursos Humanos.
Trabajador/a Social.
Centro de Educación Infantil y Primaria.
Instituto de Educación Secundaria.
Centro de Información Juvenil.
Necesidades Educativas Especiales.
Unidad de Prevención de Conductas Adictivas.
Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexual, Bisexual, Intersexual…
Asociación de Madres y Padres de Alumnos.
Comerciantes Asociados de Alaquàs.
Unión Musical de Alaquàs.
Unidad de Conductas Adictivas.

Equipo Especializado en Intervención en Infancia y
Adolescencia.
SAMD Servicio Municipal de Atención a la Dependencia.
SAD Servicio Ayuda a Domicilio.

PIES Programas de Intervención de Educación Sexual.
NAOS Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad.
RTL Recursos de Tiempo Libre Municipales (Ludotecas, Centro
UAI
RRI
PEF
PBC

abierto, Espacio Abierto).
Unidad de Atención e Intervención.
Reglamento de Régimen Interno.
Punto de Encuentro Familiar.
Prestación en Beneficio a la Comunidad.

DIVERSIA: Servei d'Orientació Formatiu Laboral, per a joves amb diversitat funcional i intel·lectual.
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3.1 PRIMER EIX: PROMOCIÓ. XIQUETS, XIQUETES I ADOLESCENTS
OBJECTIU GENERAL:
-

Promoure accions sensibilitzadores i de coneixement sobre els drets de la infància i l'adolescència, dirigides a xiquets, xiquetes, adolescents i a la
població en general i als col·lectius professionals que treballen amb menors.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
1.1 Difusió del Pla
Local d'Infància i
Adolescència
d'Alaquàs.

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

SERVEIS I RECURSOS

➢ Organització de jornada per a la presentació
pública del Pla per a entitats públiques i
privades, associacions i ciutadania en
general.
➢ Organització d'una jornada dirigida
especialment a la infància i a la joventut.
➢ Difusió en les xarxes (Incloure’l a la web
dels centres escolars)
➢ Elaboració d'una versió del Pla adaptada a la
infància i adolescència:
Creació del “Còmic del Pla”, Presentacions
audiovisuals.
➢ Presentació al personal (Ajuntament)
propi i d'Alem .

• Programa d'Oci i Temps
Lliure.
• Programa Seguiment Escolar.
• Programa MJ.
• Programa Absentisme
Escolar.
• Programes de Benestar Social
(Pla Local d'Inclusió).
• Pla d'activitat de GPM.
• EEIIA.
• Concurs Logo del Pla Local
d'infància i adolescència.

▪ RH de professionals de les
àrees implicades (suport).
▪ GPM i TS Seguiment Escolar.
▪ CEIP. Equips directius.
▪ Tanques publicitàries.
▪ Panells lliures.
▪ Xarxes socials.
▪ Tríptics informatius.
▪ Còmic del Pla.
▪ Centre de Salut d'Alaquàs.
▪ Coordinadores d'Igualtat i
Convivència de cada centre.
▪ Representació de
l'Ajuntament (Agent
d'Igualtat, UPPC).
▪ Casa de la Dona.
▪ Material informàtic i
projector.

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES
o
o
o
o
o

Àrea Sociocultural.
Centres Educatius.
Escoles infantils.
Centre de salut.
Associacions i entitats
locals en l'àmbit de la
infància, adolescència
i joventut.
o Comunicació.
o Departament
d'Informàtica.
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➢ Presentació del Pla als xiquets, xiquetes i
adolescents d'Alaquàs a través dels
centres educatius, les entitats públiques i
privades, les associacions que
col·laboren amb la infància,
l'adolescència i joventut d'Alaquàs.
➢ Presentació del Pla al Consell Escolar
Municipal, als equips docents a través de
Claustres, Comissions Pedagògiques, i
Tutories.
➢ Presentació del Pla a la Comissió d'Igualtat i
Convivència Municipal.
➢ Presentació del Pla al Consell de Dones
d'Alaquàs.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Components del Consell.
Departament de la Dona
Passatge.
Centre Olivar I i II.
Col·legis i instituts.
Parcs.
Biblioteca.
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PRIMER EIX: PROMOCIÓ. XIQUETS, XIQUETES I ADOLESCENTS
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

1.2 Garantir el
seguiment del Pla Local
mitjançant la Comissió
de Seguiment i la
Consignació
Pressupostària per a
això.

ACCIONS I MESURES

➢ Presentació pública i anual del Pla amb les
seues propostes concretes per cursos escolars
(tres cursos escolars).
➢ Integració parcial i coordinació amb altres
plans municipals.
➢ Responsabilitat directa respecte a la Comissió
d’Absentisme i la Comissió de Risc.
➢ Seguiment i avaluació contínua, anual i final
del Pla. Reunions prèvies informatives i
elaboració de memòries.
➢ Coordinació Institucional imprescindible entre
totes les entitats públiques i privades que
intervenen en el sector de la infància i
adolescència.
➢ Seguiment i avaluació del Pla amb els equips
docents a través de Claustres i Comissions
Pedagògiques quan siga procedent. (Pla
d'activitats GPM.
➢ Seguiment i avaluació del Pla amb grup de
professionals i entitats implicades en la franja
0-3 anys.

PROGRAMES

• Pla Local d'Infància i
Adolescència.

SERVEIS I RECURSOS

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES

▪ Comissió de Seguiment i
Comissió tècnica del Pla.
(Coordinació Tècnica/Secretaria
Técnica)
▪ CEIP. Equips Directius.
▪ Escoles Infantils.
▪ Grup 0-3 anys
▪ Centre de Salut d'Alaquàs.
▪ Associacions i Entitats Locals.
▪ Consignació Pressupostària del
Pla (desglossada).

o Àrea Sociocultural.
o Centres Escolars de la
població.
o Escoles Infantils.
o Centres de Salut
d'Alaquàs.
o Policia Local.
o Associacions i entitats
locals en l'àmbit de la
infància, adolescència
i joventut.
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PRIMER EIX: PROMOCIÓ. XIQUETS, XIQUETES I ADOLESCENTS.
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

1.3 Donar a conèixer
els recursos i serveis,
públics i privats dirigits
a la infància i
l'adolescència
d'Alaquàs.

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

➢ Elaborar una guia de tots els recursos i serveis • Pla Local d'Infància i
municipals (públics, privats i associatius)
adolescència.
dirigits a la infància i a l'adolescència. (Suport
virtual i paper) per franja d'edat.
➢ Elaborar una versió de la guia en lectura fàcil
per a adaptar-la al públic infantil i amb
capacitats diverses.
➢ Donar informació en els diferents
Departaments municipals d'atenció a ciutadans
i ciutadanes, sobre l'existència d'aquests
recursos.
➢ Donar informació en entitats públiques,
privades i associacions, sobre els recursos
municipals.
➢ Donar Informació a tots els Centres Educatius
de la població.
➢ Incloure en la guia l'atenció assistencial i
comunitària que es presta als fills i filles de les
víctimes de violència de gènere.

SERVEIS I RECURSOS

▪ DIVERSIA.
▪ Departament de Comunicació/
Publicacions.
▪ Web Municipal.
▪ Biblioteca Municipal i Agències
de Lectura.
▪ Espais i Recursos de temps
lliure.
▪ Centres Escolars.
▪ Escoles Infantils.
▪ Consell de Xiquets i Xiquetes i
Corresponsals Juvenils.
▪ Professional del Treball Social
(Atenció Social).
▪ Professional de Psicologia
(Atenció Psicològica).
▪ Material informàtic.
▪ Material fungible.
▪ Espais multiusos.
▪ Consell Escolar.

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES
o Comunicació.
o Departament
d'Informàtica.
o Àrea Sociocultural.
o Centres escolars.
o Escoles infantils.
o Centre de salut.
o Associacions i entitats
locals en l'àmbit de la
infància, adolescència
i joventut.
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PRIMER EIX: PROMOCIÓ. XIQUETS, XIQUETES I ADOLESCENTS
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

1.4 Promoure una
representació positiva i
constructiva i des de la
diversitat de la infància i
l'adolescència

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

➢ Mitjançant activitats en els recursos,
• Pla Local d'Infància i
xarrades informatives, jornades i cursos per a
Adolescència.
xiquets, xiquetes i adolescents amb
llenguatge adaptat.
➢ Promoure accions de sensibilització,
formació, igualtat i visibilitat, sobre els drets
de la infància i l'adolescència dirigides a la
població en general i als col·lectius
professionals que treballen amb xiquets,
xiquetes i adolescents.
➢ Promoure i difondre bones pràctiques de
projectes participats per xiquetes, xiquets i
adolescents a la resta de la ciutadania.
➢ Participar en les campanyes temàtiques en
relació amb els drets dels xiquets, xiquetes i
adolescents.
➢ Convocar fòrums infantils i juvenils.
➢ Realitzar jornades d'informació sobre els
drets i deures dels estudiants en coordinació
amb l'IVAJ i el Consell Valencià de
Joventut.

SERVEIS I RECURSOS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Benestar Social.
Esports.
Educació.
Cultura.
Joventut.
Comunicació.
Consell de Xiquets i Xiquetes
d’Alaquàs.
▪ Corresponsals Juvenils.

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES
o
o
o
o
o
o

Àrea Sociocultural.
Comunicació.
Centres escolars.
Escoles Infantils.
IVAJ.
Consell Valencià de
Joventut.
o Associacions i entitats
locals en l'àmbit de la
infància, adolescència
i joventut.
o Policia Local.
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PRIMER EIX: PROMOCIÓ. XIQUETS, XIQUETES I ADOLESCENTS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

ACCIONS I MESURES

➢ Garantir la representació i la participació en
1.5 Promocionar la
els diferents fòrums i recursos de xiquets,
participació i la solidaritat
xiquetes i joves pertanyents a minories
social en la sensibilització,
ètniques, col·lectius desfavorits i amb NEE.
prevenció, identificació i
➢ Realitzar campanyes de sensibilització, tant
correcció de les situacions
de sensibilització com de denúncia de
de desprotecció infantil.
situacions (Abús sexual, maltractament).
➢ Col·laborar en projectes de cooperació
internacional on els xiquets, xiquetes i joves
siguen els protagonistes.
➢ Participar en la fira d'associacions o
esdeveniments similars de promoció a la
infància.

1.6 Mantindre vies
d'informació a la ciutat
sobre les polítiques
dirigides a la infància i a
l'adolescència.

➢ Mantindre les xarxes socials actualitzades
perquè reflectisquen totes les accions i
programes dirigits a la infància i a
l'adolescència en la nostra població.

PROGRAMES

ÀREES I
ENTITATS
IMPLICADES

SERVEIS I RECURSOS

▪ Centres Educatius.
• Pla Local d'Infància i
▪ Joventut i Cooperació.
Adolescència.
• Comissió de Situació de Risc. ▪ Policia Local i Policia Nacional.
• Programa Municipal
d’Absentisme Municipal.
• Programa de Seguiment
Escolar.
• Entitats Locals.
• Associacions de Pares i Mares
d’Alumnat.
• Centres Escolars.
• Joc Solidari i Diada Solidària.
• Pla Director per a la
Convivència i Millora de la
Seguretat en els Centres
Educatius i els seus Entorns.

o
o
o
o
o

▪ Pla Local d'Infància i
Adolescència.

o Àrea Sociocultural.
o Departament
Informàtic.
o Comunicació.

▪ Comissió Tècnica del Pla.
(Tècnica responsable del Pla.
Secretària tècnica del pla)
▪ Departament d'Informàtica.
▪ Departament de Comunicació.

Àrea Sociocultural.
Comunicació.
Centres educatius.
Centre de Salut.
Associacions i
entitats locals en
l'àmbit de la
infància,
adolescència i
joventut
o Policia Local.
o Ministeri de
l'Interior
(Comissària CPN
Xirivella).
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➢ Informació del procés en paper, oral i
d'acompanyament per a col·lectius no
internautes.
➢ Facilitar vies de participació ciutadana
(correu del Pla).
➢ Reunions informatives/consultives amb els
grups implicats.

o Associacions i
entitats locals en
l'àmbit de la
infància,
adolescència i
joventut.

21

PRIMER EIX: PROMOCIÓ. XIQUETS, XIQUETES I ADOLESCENTS
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

ACCIONS I MESURES

1. 7 Promoure i afavorir la
coordinació
interinstitucional de totes
les entitats, públiques i
privades, que intervenen en
el sector de la infància i
l'adolescència.

➢ Elaborar protocols senzills i clars de
coordinació.
➢ Mantindre contactes periòdics que permeten
la comunicació fluida entre els implicats.
➢ Crear canals de col·laboració entre escoles
infantils privades, serveis públics de 0-3
anys i associacionisme.

1.8 Promoure accions que ➢ Avaluació contínua.
➢ Utilitzar tècniques quantitatives i
garantisquen la
qualitatives per a recollir el grau de
rentabilització dels recursos
satisfacció de persones usuàries i les seues
actuals punt des de la
propostes de millora.
perspectiva de l'eficàcia i
➢ Utilitzar tècniques quantitatives i
l'eficiència, com des del
qualitatives per a recollir el grau de
grau de satisfacció de la
satisfacció dels i les professionals i per a
professionals.
ciutadania.
➢ Comunicar a la ciutadania la consignació
pressupostària del Pla i la seua gestió.

PROGRAMES

SERVEIS I RECURSOS

ÀREES
IMPLICADES

▪ Pla Local d'Infància i
Adolescència.

▪ Dirección de l’Àrea
Sociocultural.
▪ Comissió Tècnica del Pla.
(Personal Tècnic Responsable
del Pla, Secretària Tècnica del
Pla)
▪ Gabinet Psicopedagògic.
▪ Grup 0-3 anys.

o Àrea
Sociocultural.
o Escoles
Infantils.
o Centres
Escolars.
o Centre de Salut.
o Associacions i
entitats locals
en l'àmbit de la
infància,
adolescència i
joventut.

▪ Pla Local d'Infància i
Adolescència.

▪ Directora de l'Àrea
Sociocultural.
▪ Comissions del Pla.
▪ Experta en avaluació (Amics
del Pla).

o Àrea
Sociocultural.
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PRIMER EIX: PROMOCIÓ. XIQUETS, XIQUETES I ADOLESCENTS

OBJECTIUS ESPECÍFICS

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

1.9 Desenvolupar i
mantindre sistemes
d'avaluació dels programes,
serveis i recursos que
asseguren la qualitat del
treball dirigit a infància i
adolescència.

➢ Elaboració dels indicadors que permeten
l'avaluació de les accions implementades.
➢ Revisió del compliment dels objectius
específics per a poder redirigir les accions.
➢ Redefinir els objectius, si escau.

▪ Pla Local d'Infància i
Adolescència.

1.10 Impulsar accions
mediadores que faciliten el
diàleg, la negociació, la
col·laboració i la resolució de
conflictes entre agents socials
implicats en el benestar de la
infància i adolescència.

➢ Donar informació puntual, clara i propera a ▪ Pla Local d'Infància i
les parts implicades en el Pla.
Adolescència.
➢ Partir de la responsabilitat compartida de
totes les parts.
➢ Basar-se en el diàleg i el principi del
consens.
➢ Facilitar espais de negociació i mediació.
(Elaborar un reglament senzill del
funcionament de les comissions del Pla,
que reculla els principis esmentats, on es
prevegen els espais per a la resolució de
possibles conflictes).

SERVEIS I RECURSOS

ÀREES I
ENTITATS
IMPLICADES

▪ Comissió Técnica del Pla.
(Personal Tècnic Responsable
del Pla, Secretaria Tècnica del
Pla)
▪ Experta en avaluació (Amics
del Pla).
▪ Departament d’Informàtica.
▪ Direcció de l'Àrea
Sociocultural.

o Àrea
Sociocultural.
o Departament
d’Informàtica.

▪ Comissió Tècnica del Pla.
▪ Assessorament extern. (Si
escau, Amics del Pla o uns
altres)
▪ Directora de l'Àrea
Sociocultural.

o Àrea
Sociocultural.
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3.2 SEGON EIX: PREVENCIÓ
OBJECTIUS GENERALS:
-

Afavorir el benestar del xiquet, xiqueta i adolescència en el seu entorn familiar.

-

Promoure accions que garantisquen el ple desenvolupament dels drets de la infància i adolescència a l'educació (escola i ensenyament).

-

Impulsar accions mediambientals, esportives, culturals, d'oci i temps lliure, que incloguen la perspectiva de gènere que permeten la formació integral
dels xiquets, xiquetes i adolescents com a ciutadans i ciutadanes.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
2.1 Proporcionar suports a
les famílies en la tasca
educativa, reforçant el seu
paper imprescindible com a
transmissors de pautes i
valors.

ACCIONS I MESURES

➢ Desenvolupar programes que fomenten des
de l'etapa prenatal, l'establiment de vincles
afectius paterns, materns i filials, segurs i
saludables.
➢ Proporcionar suports a la família en
situacions de crisis relacionades amb
l'embaràs o coincidint amb ell
(avortaments, detecció de malalties en el
període prenatal, etc.)
➢ Desenvolupar programes d'orientació
familiar a fi de promoure una
responsabilitat familiar positiva.
➢ Promoure la responsabilitat compartida de
les famílies en la cura dels seus fills i filles.
respecte el cuidador i/o cuidadora de fills i
filles menors d'edat.
➢ Mantindre Programes d'informació,
orientació i assessorament dirigits a
famílies.

PROGRAMES

•
•
•
•

Pla d'Activitats de GPM.
RTL.
Espai Educatiu Familiar.
Visites guiades als horts.

SERVEIS I RECURSOS

▪ EEIIA.
▪ Atenció primera infància.
▪ Cursos.
▪ Tallers.
▪ Jornades.
▪ Escola de Pares.
▪ Departament de la Dona.
▪ Casa de la Dona.
▪ Escoleta Municipal (Espai
Educatiu Familiar).
▪ Hort Urbà Municipal
Polivalent.
▪ Sala de Psicomotricitat.
▪ Piscina coberta lúdica el
diumenge.

ÀREES I
ENTITATS
IMPLICADES
o Benestar Social.
o Centres Educatius.
o GPM.
o Centre de Salut.
o Departament de la
Dona.
o Entitats i
associacions en
l'àmbit de la
infància i la
joventut.
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➢ Promoure accions formatives dirigides a la
família.
➢ Propiciar l'organització d'activitats i
esdeveniments educatius, culturals,
esportius de caràcter familiar.
➢ Organització de tallers de conciliació i
responsabilitat compartida familiar dirigits
a les famílies.
➢ Organització de tallers de sensibilització en
igualtat d'oportunitats.
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SEGON EIX: PREVENCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

ACCIONS I MESURES

2.2 Creació d'hàbits
➢ Sensibilitzar per a una maternitat/paternitat
saludables,
responsable.
tenint en compte les
➢ Informació i orientació a pares i mares en
diferents
relació amb les característiques i tasques
etapes del desenvolupament
pròpies de cada etapa del desenvolupament
evolutiu mitjançant
vital (individuals i familiars).
Programes de
➢ Millorar el grau de sensibilització a les
Prevenció i Promoció de la
dones embarassades.
Salut.
Sobre la repercussió de les seues cures en
el desenvolupament dels seus fills i filles.
➢ Incloure als pares en el Programa de
Preparació al Part.
➢ Afavorir les escoles de pares i mares com a
espai d'intercanvi d'experiències en la
criança dels fills i les filles.
➢ Promoure la coeducació en salut emocional
i afectivau-sexual en l'adolescència.
➢ Promoure campanyes d'alimentació
saludable.
➢ Afavorir pautes de consum responsable.
➢ Promoure ús adequat de les TIC.
➢ Acompanyament sociosanitari per a
parelles embarassades.

PROGRAMES
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Programa Control de
l’Embaràs.
Pla de Activitats de GPM.
Programa PIES.
Estratègia NAOS.
Estratègia Promoció Salut i
Prevenció.
Escoles de Pares i Mares.
Tallers sobre el
Ciberacaçament i la seua
Prevencin i ús adequat de
les TIC.
Tallers d'Educació
Emocional.
Tallers Prevenció
d’Acaçament i Violència de
Génere.
Taller de Lactància.
Taller de P reparació al
Part.
Programa de Prevenció
d'Obesitat Infantil.
EEIIA.

SERVEIS I RECURSOS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Escola de Pares.
EEIIA.
Jornades.
Cursos.
Tallers.
UPCA.
Instal·lacions esportives.
T.S del Centre de Salut.
Aula Informática.
Infermera de Salut Sexual i
Reproductiva.
Planificació Familiar.
Matrones.
Pediatria.
Informàtica.
Departament de la Dona.
Casa de la Dona.
Escoles Infantils.
Centres Escolars.
Escoleta Municipal (Espai
Educatiu).
RTL (Ludoteca, Espai
Educatiu, Centre Obert).
Associacions de criança.
(Criant).
Esports.
Creu Roja.

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES
o
o
o
o
o
o
o

Àrea Sociocultural.
Policia Local.
Centres educatius.
Centre de Salut.
AMPA.
INTERAMPA.
Salut Pública i
Consum.
o CAdA.
o Entitats públiques,
privades i
associacions.
o Esports.
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➢ Proposar juntament amb el Centre de Salut,
la figura de la Infermera o Infermer Escolar
per a la població d'Alaquàs (Estudi de la
viabilitat, fonamentació i sol·licitud
d'aquesta).

•

•

Tallers per a parelles
embarassades (pilates, ioga,
preparació al part,
alimentació saludable,
tècniques educatives).
Tallers de Diversitat
cultural.
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SEGON EIX: PREVENCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

SERVEIS I RECURSOS

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES

2.3 Potenciar i millorar la
salut dels menors i
adolescents.

➢Detecció precoç de menors en risc amb
problemes de salut i malaltia.
➢Aconsellar sobre cures de salut de xiquets,
xiquetes i adolescents.

▪ Programa del Xiquet Sa.
(xiquets i xiquetes).
▪ Programa de Salut
Bucodental.
▪ Programa de Seguiment
Escolar.

•
•
•
•
•
•

Pediatria.
Infermeria de Pediatria.
Odontopediatria.
Higienista Dental.
T.S Centre de Salut.
Servei d’Atenció a la
Primera Infància d’Alaquàs.
• Escoles Infantils.

o Centre de Salut.
o Centres Educatius.
o Gabinet
Psicopedagògic.
o Benestar Social.

2.4 Impulsar des de la
infància i l'adolescència la
pràctica esportiva.

➢ Facilitar l'accés de xiquets, xiquetes i joves
en situació de risc, o amb problemes de
diversitat funcional en les activitats
esportives que s'organitzen.
➢ Potenciar la pràctica esportiva de les xiques
i els xics a partir de secundària, on existeix
molt abandó.
➢ Promocionar la pràctica esportiva en els
centres educatius i en les instal·lacions
esportives municipals en horari escolar i
extraescolar.
➢ Realització d'una anàlisi sobre les diferents
pràctiques esportives existent al municipi
desagregant les dades per sexe. Proposar
accions positives per a corregir els
desequilibris detectats en l'anàlisi.

• Esport per a “Un món millor”
(UNICEF).
• Esdeveniments d'esport
femení i per a la dona.
• Escoles d'Iniciació Esportiva
(municipals i clubs).
• Actes esportius com a
Miniolimpíades escolars.
• Estimulació aquàtica.
• Programa de Seguiment
Escolar.
• Programa de psicomotricitat
0-3.
• Talleres de Prevenció de
Acaçament i Violència de
Génere.

▪
▪
▪
▪
▪

o
o
o
o

DIVERSIA.
Departament de la Dona.
Esports.
Benestar Social. EEIIA
Instal·lacions esportives,
espais per a activitats de
diversitat funcional.
▪ Centres educatius.
▪ Sala de Psicomotricitat.
▪ Beques, descomptes i ajudes
econòmiques.

Àrea Sociocultural.
Centre de Salut.
Centres educatius.
Entitats públiques
privades i
associacions.
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➢ Organització de Desenvolupar la base de
psicomotricitat en xiquets i xiquetes de 0-3

29

SEGON EIX: PREVENCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
2.5 Oferir una proposta
variada d'activitats de
cultura, oci i temps
lliure, adaptada a xiquets,
xiquetes, adolescents i
joves, tenint en compte les
diferents etapes del seu
desenvolupament evolutiu.

ACCIONS I MESURES
➢ Ampliar els recursos i programes de temps
lliure municipals existents.
➢ Distribuir territorialment l'oferta
d'activitats.
➢ Realització d'activitats intergeneracionals
en les quals s'unisquen la convivència i la
participació.
➢ Facilitar l'accés a les biblioteques com a
centre d'informació i de recursos.
➢ Promoure l'hàbit lector, mitjançant
activitats lúdiques i dinàmiques que
afavoreixen el seu potencial creatiu i la
seua capacitat crítica.
➢ Ampliar l'espai de la biblioteca i els
recursos personals, per a fer compatible
l'activitat lectora amb activitats i tallers
d'animació lectora i uns altres
(annexar/utilitzar sala complementària).
➢ Ampliar els serveis que ofereixen les
agències de lectura.
➢ Mantindre el condicionament d'espais per a
expressió artística i cultural.
➢ Donar suport a grups i associacions per al
desenvolupament d'activitats culturals i
festives.
➢ Fomentar les activitats musicals com a eina
educativa i cultural.

SERVEIS I
RECURSOS

PROGRAMES
•

•

•
•
•

Pla de foment de la lectura
(oferit a tots els centre
públics i privats des
d'educació infantil fins a
batxiller).
Agenda cultural 0-3.
(sessions de presentació i
visites didàctiques a
bebeteca, animació infantil
per a beus, música per a
nadons, titelles, clown).
Música integrada en els
col·legis.
Cinema infantil i juvenil.
Programa mediambiental.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola Municipal de
Teatre.
Hort Urbà Municipal
Permanent.
Departament de Dona.
Casa de la Dona.
Biblioteques i Agències de
Lectura.
Espais de la xarxa de
recursos de temps lliure.
Locals d'assaig.
Aules Multimèdia.
Parcs i jardins.
Sales d'activitats
polivalents municipals.
Centre de dia Centre
Benàger.
Agència de Lectura.
Centre de Dia.
CEP.
Escoleta Municipal.
UMA.

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES
o
o
o
o
o

Àrea Sociocultural.
Centres educatius
Urbanisme.
Medi Ambient.
Entitats públiques,
privades i
associacions.
o UMA.
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➢ Oferir a la joventut recursos i
infraestructures per a la posada en marxa
de les seues iniciatives culturals.
➢ Promoure campanyes que afavorisquen l'ús
responsable d'internet i les xarxes socials
com a espai d'oci obert.
➢ Actualització els espais i recursos per a la
joventut (WIFI, TIC, música, etc.).
➢ Organització de tallers de ciberacaçament.
➢ Treballar i fomentar la interculturalitat en
les activitats que es desenvolupen amb els i
les menors.
➢ Oferir una programació estable de cinema
infantil i juvenil.
➢ Promoure la conscienciació de respecte i
conservació del medi ambient.
➢ Oferir una programació estable d'activitats
mediambientals.
➢ Generar un espai educatiu d'acció-reflexió
entorn de l'hort ecològic, punt físic com a
virtual, com a eina educativa. Promocionar
el seu ús per part de la població infantil i
juvenil.
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SEGON EIX: PREVENCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
2.6 Previndre el consum
de substàncies tòxiques i
altres comportaments
addictius sense substància,
des d'una perspectiva,
individual, grupal i
comunitària.

ACCIONS I MESURES
➢Organitzar Campanyes d’informació,
sensibilització i prevenció respecte al
consum de drogues, així com altres
comportaments addictius sense substància,
com les TIC (noves tecnologies) i els jocs i
apostes en línia.
➢Desenvolupar programes de formació sobre
drogodependències dirigits a pares, mares i
professionals de l'educació.
➢Mantindre els programes de prevenció del
consum de drogues en centres escolars.
➢Possibilitar espais d'oci i temps lliure
saludables.
➢Proporcionar una campanya d'oci alternatiu
nocturn.
➢ Dissenyar estratègies socioeducatives
perquè premien hàbits saludables.
➢ Realitzar intervencions adequades i
necessàries i paramèdiques amb respecte
l’augment de jocs i apostes en línia.
➢ Establir un circuit de locals responsables
respecte a la dispensació de begudes
alcohòliques i ofertes d'apostes en línia.

SERVEIS I
RECURSOS

PROGRAMES
•
•
•

•
•

•
•

Campanyes en publicacions
locals.
Campanya oci alternatiu.
Campanyes d'informació,
sensibilització i prevenció
sobre els problemes que
origina el consum de
drogues i els comportaments
addictius sense substància.
(centres escolars i població
en general).
Programa de Seguiment de
Secundària.
Programes de formació
sobre drogodependències
dirigits a pares, mares i
professionals de l'educació.
Control de les cases i locals
de joc, amb serveis de jocs i
apostes.
Reunions informativesdeliberatives amb
l'associacionisme vinculat a
activitats festives.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cartelleria.
Grup de corresponsals
Juvenils.
RTL.
Seguiment de Secundària.
UPCA.
Joventut.
Sanitat Pública i Consum.
Policia Local.
Centre de Salut.
Associacionisme vinculat
a les activitats relacionades
amb festes populars.

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES
o
o
o
o
o
o
o

Àrea Sociocultural.
Centres Educatius.
Centre de Salut.
Comunicació.
Policia Local.
CAdA.
Entitats públiques,
privades i
associacions.
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➢ Intervenció preventiva en associacions
relacionades amb activitats festives,
respecte a la dispensació de begudes
alcohòliques (falles, Files de Moros i
cristians, Clavaris).
➢ Debatre sobre la dispensació de begudes
alcohòliques en el carrer per a
finançament de festes o activitats
realitzades per diferents grups, entitats o
associacions de la població.
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SEGON EIX: PREVENCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
2.7 Fomentar valors com
el respecte, la
responsabilitat, la
tolerància, la solidaritat,
la igualtat entre homes i
dones, la no
discriminació i per
qualsevol tipus de
diversitat.

2.8 Promocionar
mesures per a facilitar la
conciliació de la vida
familiar, laboral i social.

ACCIONS I MESURES
➢ Suport i assessorament en convivència i
mediació escolar.
➢ Promoure l'elaboració de protocols de
prevenció i actuació en matèria d'assetjament.
➢ Desenvolupar activitats dins dels recursos d'oci
i temps lliure que fomenten els valors
d'igualtat.
➢ Col·laborar en campanyes de sensibilització i
informació en col·legis i IES.
➢ Fomentar l'ús de jocs coeducatius.
➢ Fomentar i col·laborar amb programes
d'aprenentatge-servei.
➢ Crear el recurs de Banc de Temps, per a
organitzar, centralitzar i facilitar, les accions de
voluntariat social de la població tant individual,
com grupalment (voluntariat de/i per a les
persones majors, recolzament en l'organització
de grups d'autoajuda, inici d'activitats i serveis
intergeneracionals, tallers de reciclatge,
restauració i segon ús, etc).

➢ Manteniment de serveis que permiten
compatibilitzar la vida familiar i l'activitat
professional (que tinguen flexibilitat horària).

PROGRAMES
•
•
•
•

•
•

•
•

SERVEIS I RECURSOS

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES

Programa de Mediació
Escolar.
Programa entre Iguals.
Exposició “No em toques
el Wathsapp.
Taller sobre elaboració de
plans coeducatius dirigits
als Centres Formatius.
Programa AprenentatgeServei.
Tallers de criteris
pedagògics amb
perspectiva de gènere
dirigits als claustres.
Banc de Temps.
Racó de pares i mares.
Monogràfics i guies
temàtiques (Biblioteca).

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Joventut.
RTL.
UPC.
Benestar Social.
Corresponsals Juvenils.
Consell de Xiquets i
Xiquetes.
▪ Recursos coeducatius
(materials curriculars i
llibres de contingut no
sexistes).
▪ Associacionisme relacionat
amb el voluntariat social.
▪ Departament de la Dona.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Benestar Social.
Departament Dona.
Joventut.
Centres Educatius.
Policia Local.
Empresariat.
ADL.
CAdA.
Entitats Públiques,
privades i
associacions.

•

▪ RTL durant període escolar.
▪ RTL èpoques vacances.
▪ Serveis Complementaris.
▪
▪

o
o
o
o

Àrea sociocultural.
Centres Escolars.
Escoles Infantils.
Centre de Formació
Municipal.

•
•

Ludoteques, Espai
Educatiu, Centre
Obert.
Apunta´t a l’estiu
Apunta´t al Nadal.
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➢ Manteniment i potenciació dels recursos de
suport a la família per a atendre a xiquets,
xiquetes i adolescents fóra de l'horari escolar.
➢ Proporcionar ajudes econòmiques i beques
municipals a famílies amb rendes baixes per a
facilitar l'accés a recursos que els permeten
conciliar la vida familiar i laboral.
➢ Dissenyar estratègies de conciliació familiar
paral·lelament a l'aprovació de formacions per
a la inserció sociolaboral, que permeten l'accés
de la població més vulnerable al recurs
(principalment mares amb fills i filles a càrrec).
➢ Implementar serveis complementaris per a la
cura dels xiquets i xiquetes, en les
convocatòries de reunions, esdeveniments o
formacions de pares i mares, per a facilitar
l'accés a la formació i a la vida social de la
família.
➢ Sensibilitzar, informar i formar per a conciliar
per a la vida familiar (entrada respectuosa als
centres educatius, flexibilitat en els horaris de
convocatòries de reunió de pares i mares,
reunions informatives sobre excedències per
maternitat i paternitat, etc).

•
•
•
•
•

Serveis
complementaris.
Escola Matinera.
SAD educatiu.
Banc de Temps.
Programa de
Seguiment Escolar.

▪ SAD educatiu. Servei
d'Ajuda a domicili amb
caràcter educatiu.
▪ Escoleta Infantil Municipal.
▪ Escoles Infantils.
▪ Beques i ajudes
econòmiques.
▪ Servei d'Assessoria Jurídica.
▪ Benestar Social. T.S.
▪ Inserció Sociolaboral.
▪ Centre de Formació
Municipal.
▪ Associació de criança
(Criant).
▪ Departament de la Dona.
▪ Casa de la Dona.

o CAdA
o Empresariat.
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➢ Afavorir la participació en activitats
comunitàries de xiquets i xiquetes en centres
educatius, per a compensar les llargues estades
en les dependències dels centres (eixides a
horts urbans, a esdeveniments, a les
instal·lacions esportives, etc).
➢ Elaboració d'una guia de conciliació que
reculla diferents alternatives en matèria de
conciliació.
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3.3 TERCER EIX: PROTECCIÓ
OBJECTIUS GENERALS:

-

Exercir l'acció protectora de la Administració Local entesa com “les actuacions necessàries dins de les seues competències per a previndre
detectar i corregir les situacions de risc i de desemparament en el qual es trobe qualsevol persona menor d'edat que es trobe en la nostra
població, de manera que es restituïsca o garantisca el ple exercici dels seus drets. Aquest conjunt d'actuacions constitueix l'acció protectora”.

-

Previndre les situacions de risc o de dificultat social (prevenció secundària).vindre i si escau declarar el risc i/o desemparament.

-

Recolzar i/o desenvolupar les mesures de protecció.

-

Atenció socioeducativa d'adolescents en conflicte, i d'adolescents en conflicte amb la llei.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
3.1 Aconseguir la plena
escolarització i assistència
als Centres Educatius.

ACCIONS I MESURES
➢ Manteniment i revisió del Programa de
Seguiment Escolar, com a suport a
l'escolarització de col·lectius en
desavantatge socioeducatiu.
➢ Recolzament en l'adaptació de menors en
risc o exclusió social, que passen
d'Educació Primària a Secundària per a
evitar abandons.
➢ Sensibilització sobre la necessitat i
obligatorietat que els xiquets, xiquetes i
adolescents vagen a escola.
➢ Manteniment i revisió del Programa
Municipal d'Absentisme d'Alaquàs.

PROGRAMES

SERVEIS I RECURSOS

• Programa de Seguiment
Escolar en Educació
Primària i Educació
Secundària.
• Treball en xarxa: FamíliaEscola-Centres SanitarisRecursos d'Intervenció
Socioeducativa.
• Programa Municipal
d'Absentisme d'Alaquàs.

▪ GPM.
▪ Professionals de l'Educació.
Treball Social de Programes
de Seguiment Escolar.
▪ RTL. Aules de suport
escolar.
▪ Joventut.
▪ Policia Local.
▪ Centres educatius.
▪ Centre de Salut.

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES
o
o
o
o
o
o

Benestar Social.
Educació.
Centres Educatius.
Joventut.
Centre de Salut.
Policia local.
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TERCER EIX: PROTECCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
3.2 Sensibilitzar als grups
professionals davant
situacions de desprotecció.

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

SERVEIS I RECURSOS

➢ Difondre els protocols de detecció i
notificació de situacions de desprotecció per
als i les professionals del sistema sanitari,
educatiu, policial, i d'acció social.
➢ Proporcionar la formació necessària per al
seu ús. (Coordinacions, xarrades, cursos,
etc).

• Programa Seguiment Escolar
en Primària i Secundària.
• Comissió de Declaració de
Situació de Risc.
• Programa Informació
Assessorament.
• Servei Municipal d'Atenció a
la Dependència.
• RTL.

▪ Professionals de Benestar
Social.
▪ GPM.
▪ Centres Educatius.
▪ Centre de Salut.
▪ Policia Local.
▪ RTL.

o
o
o
o
o
o

Benestar Social.
Educació.
Centres Educatius.
Centre de Salut.
Policia Local.
Comunicació.

▪
▪
▪
▪

o
o
o
o
o
o
o
o

Policia Local.
Benestar Social.
Educació.
RTL.
Esports.
Centres Educatius.
Centre de Salut.
Policia Local.

3.3 Fomentar la detecció
➢ Elaboració de programes de Formació per a • Programa Seguiment Escolar
en Primària i Secundària.
primerenca de situacions de
professionals municipals dels departaments
•
Comissió de declaració de
possible desprotecció
que compten amb serveis dirigits a la
Situacions de Risc.
infantil i adolescent.
infància i adolescència.
•
SAD Educatiu.
➢ Utilitzar protocols estàndards d'indicadors de
risc.
➢ Formació i creació d'un grup de servei
d'ajuda a domicili amb caràcter educatiu.

Gabinet Psicopedagògic.
Benestar Social.
RTL.
T.S. SAD/I.S., EEIIA
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TERCER EIX: PROTECCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
3.4 Col·laborar en la
prevenció i detecció de
situacions sociofamiliars de
risc, desprotecció infantil,
violència, abandó psicoemocional i educatiu,
exclusió sociocultural o
dificultats d'inclusió
escolar.

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

➢ Assessorar i implementar el Programa
Municipal d'Absentisme i el Programa de
Seguiment Escolar de Benestar Social.
➢ Col·laborar amb els equips docents,
recopilant i ampliant informació que es
transmet des de l'aula.
➢ Realitzar una primera valoració dels casos
detectats, i si escau, transmetre a Benestar
Social.
➢ Dissenyar, al costat de Benestar Social,
propostes d'intervenció socioeducatives.
➢ Elaborar informes a petició de la
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives, Fiscalia, Jutjats.
➢ Assessorar la Comunitat Educativa sobre
aspectes familiars i socials de l'alumnat en
situació de risc sobre els quals establir
estratègies socials i psicoeducatives
d'intervenció en el context escolar i
familiar.
➢ Atenció directa a l'alumnat i les seues
famílies.
➢ Assessorament/Intervenció directa amb
l'alumnat i les seues famílies afectades per
processos de separació i divorci.
➢ Assessorament/Intervenció directa a
l'alumnat i les famílies afectades per
processos de duel, malaltia...

• Programa Seguiment Escolar
en Primària i Secundària.
• Pla de Convivència.
• PREVI.
• Pla d'Acció Tutorial.
• RRI.
• UAI.
• Programa de Mesures
Judicials.
• Campanya de
Conscienciació Comunitària.

SERVEIS I RECURSOS
▪
▪
▪
▪

GPM.
T.S.
Centros Educatius.
Experts i expertes.

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES
o
o
o
o
o
o

Educació.
Benestar Social.
Centres Educatius.
Centre de Salut.
Policia Local.
Salut Mental.
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➢ Assessorament i atenció psicosocial a
famílies afectades per familiars amb
diversitat funcional.
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TERCER EIX: PROTECCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
3.5 Garantir la informació
i l'accés als programes
sanitaris a tota la població,
especialment a col·lectius
en desavantatge social.

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

SERVEIS I RECURSOS

➢ Conéixer i aplicar el protocol per al
reconeixement del dret a l'assistència
sanitària a xiquetes i xiquets estrangers.
➢ Conéixer i aplicar el protocol per al
reconeixement del dret a l'assistència
sanitària a les dones estrangeres
embarassades.
➢ Realitzar un acompanyament professional i
seguiment per a garantir que es cobreixen les
necessitats sanitàries de les xiquetes i
xiquets.
➢ Posar en marxa els mecanismes necessaris
per a afavorir el correcte enteniment de les
recomanacions mèdiques i farmacològiques.
➢ Recolzar a adolescents amb especials
dificultats per a la prevenció d'embarassos
no desitjats i/o de risc, així com les
(infeccions de transmissió genital (ITG).
➢ Seguir els protocols de coordinació i
intervenció amb la institució sanitària per a
l'atenció social dels xiquets, xiquetes i
adolescents amb trastorns de conducta.
➢ Recolzar a dones adolescents i coordinació
con el Servei de Planificació Familiar de
Salut d'Alaquàs.

• Programa Seguiment Escolar
en Primària i Secundària.
• Comissió de Declaració de
Situació de Risc.
• Programa Informació
Assessorament.
• RTL.
• Programa PIES.

▪ Mediadors Culturals.
▪ Integradors.
▪ Planificació Familiar amb
formació sobre altres
cultures.
▪ Reforçar Programes de
Matrones amb formació
sobre altres cultures.
▪ Formar i reforçar al personal
professional que treballen
amb menors, en altres
cultures.
▪ Unitat de Salut Mental
Infantil.
▪ Professional d'Infermeria
Salut Sexual i Reproductiva.
▪ Departament de la Dona.

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES
o
o
o
o
o

Benestar Social.
Educació.
Cultura.
Centre de Salut.
Departament de la
Dona.
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TERCER EIX: PROTECCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

ACCIONS I MESURES

3.6 Aconseguir que els i les ➢ Informar la gent jove de la conveniència de
adolescents que abandonen
posseir el Graduat en ESO o un títol de FP.
prematurament el sistema
➢
Realitzar cursos que els qualifique en un
educatiu tinguen accés a
perfil professional de nivell bàsic (Certificat
programes formatius que
els permeten aconseguir
de Profesionalitatd de nivell 1) i que a més
una titulació que las facilite
els preparen per a les proves d'obtenció del
l'accés al mercat laboral.
Graduat en ESO, proves d'accés a la FP de
Grau Mitjà.
➢ Realitzar cursos de Formació Professional
per a l'ús de diferents perfils professionals
encaminats a aconseguir un Certificat de
Professionalitat.
➢ Realitzar programes de diferents perfils
professionals que combinen la formació amb
l'ocupació mitjançant un contracte de
formació.
➢ Orientar als adolescents i les adolescents
sobre quins són els itineraris formatius més
adequats en funció de la seua situació i els
seus interessos.
➢ Dissenyar projectes de recorregut
pre-professional per a joves, perquè els
ajuden en les seues primeres insercions
laborals.

PROGRAMES
• Programa Formatiu de
Qualificació Bàsica.
• Formació Professional per a
l'Ocupació.
• Escoles d’Ocupació Et
Formem.
• Projectes T’Avalem Joves.
• Projectes formatius per a
joves inscrits en el fitxer
nacional de Garantia Juvenil.
• Personal Tècnic del
Programa de Seguiment
Escolar.
• T.S. de l’Equip de Serveis
Socials Generals.
• Programa Municipal
d'Absentisme Escolar.

SERVEIS I RECURSOS
▪ Centre Municipal de
Formació Francesc Ferrer
Martí i ADL.
▪ Àrea Laboral.
▪ Àrea Formativa.
▪ DIVERSIA.
▪ Cursos de diverses
formacions professionals.
▪ Accions professionals
diverses.
▪ Professorat amb sensibilitat
per a treballar amb joves.
▪ Professionals de l'Àrea
Laboral.
▪ Voluntariat empresarial.

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES
o Centre Municipal de
Formació.
o ADL
o Benestar Social.
o Centres Educatius.
o CAdA.
o ADL.
o Empresariat.
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➢ Proporcionar informació al col·lectiu de
joves durant el curs escolar amb acciones
formatives puntuals quan ja no té oportunitat
per a ingressar en un curs de formació
professional a meitat d'un curs.
➢ Facilitar informació a programes d'inserció
formatiu-laboral i eines per a la cerca
d'ocupació a joves amb diversitat funcional.
➢ Facilitar el contacte amb oficis i
professionals de la població.
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TERCER EIX: PROTECCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
3.7 Intervindre en
situacions d'assetjament
escolar.

ACCIONS I MESURES
➢ Resolució immediata i urgent de les
situacions d'assetjament.
➢ Mitigar/Eradicar les conductes violentes en
els centres escolars.
➢ Proposar i promoure la convivència en els
centres escolars, prevenció dels conflictes,
gestió i resolució pacífica d'aquests.
➢ Detectar, en el menor termini de temps
possible, qualsevol menor agressor i a la seua
víctima.
➢ Informació, coordinació i intervenció, si
escau, per part de Benestar Social.
➢ Sensibilitzar
als
grups
per
a
informar/denunciar situacions d'assetjament,
identificar a les persones que assetgen i
protegir a les víctimes, evitant qualsevol tipus
de represàlia.

PROGRAMES
• Programa de Seguiment
Escolar.
• Programa Municipal
d'Absentisme Escolar.
• Formació en Mediació i
Convivència (tutoria
d'iguals, mediació escolar,
etc).
• Pla de Convivència.
• PREVI.
• Pla d'Acció Tutorial.
• RRI.
• UAI.
• Personal expert.
• Programa de Mesures
Judicials.
• Campanya comunitària
contra l'assetjament escolar.
• Comissió d'igualtat i
convivència.

SERVEIS I RECURSOS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

GPM
T.S. Benestar Social.
Joventut.
Corresponsals juvenils.
Centres educatius.
T.S i pediatria. Centre de
Salut.
▪ Departament de la Dona.
▪ Experts i expertes.

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES
o
o
o
o
o

Educació.
Benestar Social.
Centres Educatius.
Centre de Salut.
Policia Local.
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➢ Dissenyar
estratègies
específiques
d'intervenció amb totes les parts
implicades: Víctimes, persones agressores,
grups, família i centres.
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TERCER EIX: PROTECCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

SERVEIS I RECURSOS

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES

3.8 Formar a professionals
per a detectar, valorar i
intervindre en les situacions
d'assetjament escolar.

➢ Realitzar cursos de formació entre el
professorat perquè reconeguen i sàpien
actuar davant una situació d'assetjament
escolar.
➢ Realitzar formació sobre la Llei Penal del
Menor i les sancions sobre l'assetjament
escolar i la resolució de conflictes.
➢ Implementació d'un protocol d'assetjament
escolar per a intervenció similar en tots els
casos i una posterior informació judicial en
relació amb les possibles mesures judicials.

• Programes de Seguiment
Escolar.

▪ Gabinet Psicopedagògic.
▪ Professional
d'Educació/Treball Social,
RTL.
▪ Policia Local.
▪ Centre de Formació del
Professorat de Torrent
(CEFIRE).
▪ Professionals experts.
▪ T S i Pediatria. Centre de
Salut.
▪ Policia Local.

o
o
o
o
o
o

Benestar Social.
Educació.
RTL.
CEFIRE.
Centre de Salut.
Policia Local.

3.9 Intervindre en el
consum de drogues.

➢Recolzar a grups naturals en situacions de
risc.
➢Donar suport psicosocial (individual i/o
familiar) en les situacions d'abusos de
substàncies, principalment en els moments
més susceptibles del conflicte.

• Programa Seguiment Escolar
Secundària.
• Programa de prevenció de
drogodependències i altres
trastorns addictius en
secundària i altres nivells
educatius.
• Atenció psicològica
individual /grupal.

▪ UPCA, Atenció psicològica
individual/grupal i a
col·lectius.
▪ Unitat de Conductes
Addictives(UCA) .
▪ Centre de Salut.
▪ Centre de Salut mental
Infantil (USMIA).

o
o
o
o
o
o
o
o

Benestar Social.
Educació.
Centres Educatius.
RTL.
Centre de Salut.
UPCA.
UCA.
USMIA.
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➢Proporcionar intervenció psicosocial
(individual i/o familiar) en casos de
conflictes o problemes amb l'ús de noves
tecnologies, mòbil, jocs en xarxa, xarxes
socials, així com també cas d'apostes i jocs
d’atzar. Atenció psicològica individual
/grupal.
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TERCER EIX: PROTECCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

SERVEIS I RECURSOS

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES

3.10 Impulsar mesures
dirigides a famílies
especialment vulnerabilitat,
famílies a càrrec de
persones dependents.

➢Foment de programes de suport i ajuda
•
dirigits a les persones cuidadores de
familiars dependents.
•
➢Col·laboració amb les associacions i
organismes competents en la promoció i
posada en marxa de mesures de suport a
famílies amb alguna persona membre malalta
crònica, discapacitada, etc., i persones
dependents i amb diversitat funcional.

Programa de Servei
d'Ajuda a domicili (SAD).
Banc de Temps.

▪ DIVERSIA.
▪ Servei Municipal d’Atenció
a la Dependència. TS.
▪ TS i auxiliars del Servei
d'Ajuda a domicili (SAD)
amb caràcter educatiu.
▪ T.S Generals. Equip Base.

o Benestar Social.
o Centre de Salut.
o Unitat de Salut
Mental Infantil.
o Centres Educatius.
o Entitats públiques i
privades i
associacionisme.

3.11 Recolzar
específicament en
situacions familiars en les
quals l'exercici de la
marentalitat i la parentalitat
comporten major dificultat.

➢Orientació a pares i/o mares primerenques.
➢Suports a famílies amb adolescents en
conflictes familiars, socials o amb la llei.
➢Suport psicolàogic socioeducatiu en la
població adolescent en conflicte.
➢ famílies monoparentals o amb necessitats
especials.
➢famílies amb necessitat econòmica o falta de
suport social entre unes altres.
➢Famílies els progenitors de les quals tenen
diversitat funcional.

RTL.
Programa Mesures
Judicials.
Programa Seguiment
Escolar.
Banc de Temps
SAD Educatiu.

▪
▪
▪
▪

o Benestar Social.
o GPM.
o Entitats públiques i
privades i
associacionisme.

•
•
•
•
•

EEIIA.
Centre de Dia.
GPM.
Escoles de pares, mares amb
fills i filles amb adolescents.
▪ RTL.
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TERCER EIX: PROTECCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
3.12 Proporcionar una
atenció socioeducativa i
psicològica als xiquets,
xiquetes i adolescents
afectats/des per processos
de separació i divorci
conflictius.

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

➢Accions encaminades a l'acceptació de la
• Programa seguiment escolar.
nova situació del o de la menor i tendents a
• Protocol de Derivació.
la integració dels seus nous nuclis
Mediació Familiar.
convivencials.
• Assessorament jurídic
➢Reconéixer les noves formes familiars en els
recursos d'atenció.
➢ Crear processos preventius a partir del
diagnòstic primerenc d'aquests casos, per a
evitar que s'agreuge el risc dels i les agents
amb implicació.
➢Col·laboració constant amb els centres
escolars i educatius pertinents a cada cas,
igual que amb altres agències implicades
(centres de salut, oci, etc).
➢Intervenció en les noves situacions familiars
desenvolupades arran de processos de
separació o divorci.
➢Desenvolupament de processos d'intervenció
sistematitzats i individualitzats, amb la
finalitat d'evitar que siga crònic en el temps.
➢Implementació de grup d'intervenció amb
xiquets, xiquetes i adolescents que es troben
en processos de separació o divorci
conflictiu.

SERVEIS I RECURSOS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

EEIIA.
Benestar Social.
RTL.
GPM.
Centres Educatius.
Equip de Dona.
Servei d’Assessorament
Jurídic.

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES
o
o
o
o
o
o

Benestar Social.
Educació.
RTL.
Centres Educatius.
Centre de Salut.
Policia Local.
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TERCER EIX: PROTECCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
3.13 Proporcionar una
atenció socioeducativa i
psicològica a xiquets,
xiquetes i adolescents que
es troben subjectes a
pràctiques alienadores
familiars a causa de
processos de separació i/o
divorci conflictiu.

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

➢ Diagnòstic davant els casos d'alienació
• Programa Seguiment
familiar en funció del grau que presenten.
Escolar.
➢ Desenvolupament de processos d'intervenció • Programa Deconstruint
sistematitzats i individualitzats, a partir de la
l'Alienació (proposta
simptomatologia pròpia de l'alienació.
d'intervenció amb famílies
➢ Disseny d'activitats basades en el joc, gestió
en situació de separació o
emocional, noves narratives.
divorci).
➢ Implementació de grup d'intervenció amb
xiquets, xiquetes i adolescents que presenten • Protocol de Derivació per a
Intervenció en Alienació
un diagnòstic familiar d'alienació.
Familiar.
➢ Crear protocols preventius a partir del
diagnòstic primerenc d'aquests casos.
➢ Col·laboració constant amb els centres
escolars i educatius pertinents a cada cas,
igual que amb altres agències implicades
(centres de salut, oci, etc).
➢ Atenció psicològica grupal per a adolescents
fills i filles, víctimes de violència de gènere.

SERVEIS I RECURSOS
▪ EEIIA.
▪ IESS.
▪ Professionals del Treball
Social i Psicologia.
▪ GPM.
▪ Centres Educatius.
▪ Pedagoga investigadora
col·laboradora.
▪ Departament de Dona.

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES
o
o
o
o
o
o

Benestar Social.
Educació.
Centres Educatius.
Centre de Salut
RTL.
Universitat de
València.
o Departament de
Dona.

50

TERCER EIX: PROTECCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

SERVEIS I RECURSOS

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES
o Benestar Social.
o Entitats externes
col·laboradores.
o Vicepresidència i
Conselleria d'Igualtat
i Polítiques
Inclusives.
o Entitats públiques i
privades i
associacionisme.

3.14 Fomentar i recolzar
les mesures d'acolliment.

➢Promoció de campanyes de captació de
famílies educadores.

•

3.15 Garantir l'atenció
adequada a les famílies
acollidores en totes les
seues modalitats: família
extensa, família reunida i
família educadora* (veure
final del document).

➢Desenvolupament d'activitats formatives i
actualització, relacionades amb l'acolliment
familiar.
➢Jornada de convivència anual.

• Programa Municipal
d'Acolliment Familiar.
• Programa de Seguiment
Escolar.

▪ Benestar Social i
▪ EEIIA
▪ Sala de la Dona i suport
audiovisual, altres
instal·lacions municipals.
▪ Prestació d'ajuda econòmica
per menor en acolliment.

o Benestar Social.

3.16 Promoure un clima
adequat entre la família
biològica i d'acolliment
amb la finalitat de vetlar

➢ Atenció individualitzada a les famílies i/o
cada una de les seues persones membres
(biològiques i d'acolliment).
➢ Procés de mediació entre famílies
acollidores i biològiques.

• Programa de Seguiment
Escolar.

▪
▪
▪
▪

o Benestar Social.

Campanya d’acolliment
familiar.

▪ Benestar Social i
▪ EEIIA en coordinació amb
entitats relacionades amb
l'acolliment familiar a la
Comunitat Valenciana.

Benestar Social.
EEIIA.
Instal·lacions Municipals
Despatxos Serveis Socials.
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per l'interés superior del o
de la menor.

➢ Alternativa municipal per a les famílies en
cas de no resolució o a l'espera d'un PEF.
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TERCER EIX: PROTECCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

ACCIONS I MESURES

3.17 Promoure i
prioritzar l'acolliment
familiar dels menors
enfront de la
institucionalització en
centres de protecció.

➢Donar continuïtat al foment per part de
l'Administració local d'entorns familiars
alternatius aprofitant els recursos, la
potencialitat i la disposició de l'entorn més
pròxim del xiquet, xiqueta i adolescent
(família extensa, família reunida).
➢Articulació d'un sistema de recolzament en
situacions de desprotecció a través d'una
xarxa social municipal que garantisca
l'atenció integral del/ de la menor mentre
dure el procés de diagnòstic i possible
resolució de mesures de protecció.

3.18 Promoure la
parentalitat positiva amb el
suport a les famílies en
l'exercici de les seues
responsabilitats en la cura,
l'educació i el
desenvolupament integral
en la infància i
l'adolescència.

➢ Prevenció de conductes inadequades i
foment de les capacitats parentals en les
famílies per a un adequat desenvolupament
de la infància i l'adolescència.
➢ Foment del bon tracte en l'entorn familiar per
a aconseguir l'equilibri emocional de totes
les persones membres de la família.

PROGRAMES
• Programa Municipal
d'Acolliment.

SERVEIS I RECURSOS

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES

▪ Benestar Social.
▪ EEIIA.
▪ RTL, Escoles Esportives,
Escola de Teatre, Prestació
d'Ajuda Econòmica per
menor en acolliment.
Escoles Públiques pròximes
a l'entorn de la família
d'acolliment.
▪ Escola Matinera.

o Benestar Social.

▪ EEIIA.

o Benestar Social.
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TERCER EIX: PROTECCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

SERVEIS I RECURSOS

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES

3.19 Proporcionar atenció ➢ Intervenció psicosocial a nivell familiar i/o
individual.
a les famílies que es troben
➢ Ajudes davant situacions de precarietat
en situacions de
econòmica, amb la finalitat de cobrir
vulnerabilitat i que precisen
necessitats bàsiques.
de suport psicològic,
➢ Facilitar la informació i/o gestió de
educatiu, lúdic o social.
prestacions a unes altres.

• Programa d’emergència.

▪ Benestar Social.
▪ EEIIA.

3.20 Respectar el dret del
➢ Informar i orientar en un llenguatge clar i
xiquet, xiqueta o adolescent
comprensible, adaptat a les seues
a obtindre informació
circumstàncies, desenvolupament evolutiu i
concernent als seus
maduresa.
interessos, drets i al seu
➢ Respectar l'acompanyament dels seus
benestar personal,
progenitors o progenitors, personal tutor o
emocional i social.
guardador (excepte en conflicte d'interessos).
➢ Practicar formalment el tràmit d'audiència,
adaptant-lo a les seues característiques
perquè la seua opinió puga ser expressada i
entesa adequadament.

• Seguiment escolar.
• Mesures judicials.
• Programa Municipal
d’Absentisme Escolar”.
• Comissió de Declaració de
Situacions de Risc.

▪ EEIIA
o Benestar Social.
▪ Personal Tècnic de Mesures o Centres Educatius.
Judicials.
o Centre de Salut.
▪ GPM.
▪ Centre de Salut.
▪ Centres Educatius.
▪ Centre de Dia.

o Benestar Social i
unes altres
Administracions
Públiques.
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➢ Consensuar amb el xiquet, xiqueta i
adolescent implicat el seu pla d'intervenció
educativa individualitzada i el seu
compromís al respecte.
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TERCER EIX: PROTECCIÓ
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

SERVEIS I RECURSOS

ÀREES I ENTITATS
IMPLICADES

3.21 Intervenció en les
situacions de risc.

➢ Desenvolupament de totes les fases de la
intervenció en la situació de risc, des de la
seua detecció fins a la seua declaració.
➢ Planificació de la intervenció en les
situacions de desprotecció sobre la base
d'una avaluació centrada en les necessitats i
recursos del xiquet, xiqueta i la seua família.

• Comissió de Declaració de
Situació de Risc.

▪ Personal Tècnic de Benestar
Social.
▪ EEIIA.
▪ GPM.
▪ Centre de Salut.
▪ Centres Educatius.
▪ Alcaldia.

o Benestar Social.
o Educació.
o Direcció territorial
de Vicepresidència
i Conselleria
d'Igualtat i
Polítiques
Inclusives.
o Policia Local.
o Entitats públiques,
privades i
associacionisme.

3.22 Proporcionar una
atenció socioeducativa
d'adolescents en conflicte
amb la llei.

➢ Crear protocols de col·laboració amb altres
àrees d'intervenció per a les PBC.
➢ Formació de professionals en les diferents
àrees de l'ajuntament que puguen treballar
amb menors que estan complint mesures
judicials.
➢ Elaborar protocols de col·laboració amb
altres entitats.

• Programa de Mesures
Judicials.
• Programa de serveiaprenentatge (APS)
• Banc de Temps.
• Hort urbà.

▪ Personal Tècnic de MJ.
▪ Centre de dia.
▪ Departaments de
l'Ajuntament.

o Benestar Social.
o Policia Local.
o Entitats públiques i
privades.
Associacionisme.
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3.4 QUART EIX: PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
OBJECTIU GENERAL:
-

Promoure la participació infantil, de l'adolescència i la joventut, afavorint entorns mediambientals i socials apropiats que permeten el desenvolupament
adequat de les seues capacitats defensant el dret al joc, a l'oci, al temps lliure en igualtat d'oportunitats, en entorns segurs i promovent el consum
responsable.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

SERVEIS I RECURSOS

4.1 Integrar els xiquets,
xiquetes i adolescents en els
òrgans de participació,
establint les vies per a la seua
representació en aquests.

➢ Desenvolupament de programes d'informació,
formació per a la participació, dirigits als
xiquets, xiquetes, adolescents i als agents
socials relacionats amb aquests.
➢ Adequar la informació a les característiques
dels xiquets, xiquetes i adolescents als quals
va dirigida.
➢ Atendre als grups no formals en les seues
necessitats i animar-los a organitzar-se a
través d'una associació legalment constituïda,
o vincular-se a una ja existent que simplifique
els tràmits obligatoris.
➢ Tindre present a les associacions juvenils en
la presa de decisions que els puga afectar.
➢ Oferir als col·lectius informals i associacions,
el Servei d'Assessoria que presten a través de
la Fundació Horta Sud.
➢ Promoure la incorporació de les associacions
juvenils al Consell Municipal d'Associacions.

• Programa d'assessorament per
a associacions.
• Programa d'informació
juvenil.
• Programa Mediambiental

▪ Xarxa participa.
▪ Consell Municipal
d'Associacions.
▪ Corresponsals Juvenils.
▪ Consell de Xiquets i
Xiquetes.
▪ Professionals de Medi
Ambient.
▪ Instal·lacions del Passatge
• Tríptics i cartelleria
adequada al llenguatge dels
xiquets, xiquetes i
adolescents.
• CIJ.

ÀREES I
ENTITATS
IMPLICADES
o
o
o
o

Joventut.
Cultura.
Educació.
Àrea
econòmica.
o Associacions en
l'àmbit
d'infància,
adolescència i
joventut.
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➢ Incloure en el Fòrum de Medi Ambient Local
de l'agenda 21, una representació de xiquets,
xiquetes i joves, tant del Consell de Xiquets i
Xiquetes, com de corresponsals, o de Consell
de la Joventut en el seu moment.
➢ Actualitzar i mantindre actualitzat el cens
d'associacions d'Alaquàs.
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QUART EIX: PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
OBJECTIUS ESPECÍFICS

4.2 Fomentar la cultura
participativa, des de i en la
comunitat educativa.

ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

SERVEIS I RECURSOS

➢ Formació de l'alumnat per a participar en la
comunitat educativa (comissió de delegats,
assemblea de classe, tutories…)
➢ Garantir la participació del col·lectiu juvenil
i especialment d'aquelles persones amb
perfil d'exclusió social, mitjançant accions
de discriminació positiva (equitat de gènere,
així com tractar de representar la diversitat
ètnica, cultural, sexual, funcional en els
òrgans de representació).
➢ Augmentar la participació activa de pares i
mares en l'escola de pares.
➢ Fomentar l'associacionisme de pares i mares
en els òrgans de participació escolar.
➢ Crear una comissió de formació que repense
el model formatiu actual i busque
alternatives i possibles orientacions.
➢ Formació en lideratge a presidents d'AMPA
i a col·lectius educatius i culturals, que
pogueren demandar-la.

• Programes de Corresponsals
Juvenils.
• Programa de Mediació Social
• Programa de Convivència i
Mediació.
• Tallers de convivència i
resolució de conflictes.
• Comissió de Formació.
• Taller de formació en lideratge.

▪ Corresponsals Juvenils.
▪ Col·lectiu d'estudiants
Entre Iguals.
▪ Col·lectiu estudiants
mediadors (IES).
▪ IES i Col·legis
▪ Centre de Formació
Municipal Francesc Ferrer
Martí.
▪ Centre d'Educació.
Permanent d'Adults (CEP).
▪ Diversia.
▪ Recursos d'Oci i Temps
lliure (RRTL).
▪ CIJ.
▪ Departament de la Dona.
▪ Benestar Social.

ÀREES I
ENTITATS
IMPLICADES
o Centres
Educatius
o Joventut.
o Departament de
la Dona.
o Associacions en
l'àmbit
d'infància,
adolescència i
joventut.
o Benestar Social.
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QUART EIX: PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
PROGRAMES

SERVEIS I RECURSOS

ÀREES I
ENTITATS
IMPLICADES

OBJECTIUS ESPECÍFICS

ACCIONS I MESURES

4.3 Garantir el dret de
participació dels xiquets,
xiquetes i adolescents amb la
creació d'espais adequats per
a això.

➢ Crear espais a través del Consell dels
Xiquets i Xiquetes i del recurs de
Corresponsals, perquè els xiquets, xiquetes i
adolescents participen.
➢ Ampliar les sales disponibles per a reunions,
trobades, activitats a partir de l'ús d'aules
dels centres escolars en hores no lectives, a
càrrec d'una persona responsable adulta.

• Corresponsals Juvenils.
• Consell de Xiquets i Xiquetes

▪ Consell Municipal de la
Joventut.
▪ Passatge.
▪ Altres espais municipals
(Sala de la Dona, Castell,
col·legis, etc).

o Centre
educatius.
o Joventut.
o Cultura.
o Participació.
o Educació.
o Urbanisme.
o Associacions en
l'àmbit
d'infància,
adolescència i
joventut.

4.4 Recolzar el dret dels i les
joves a participar en la vida
de la UE.

➢ Conscienciar als xiquets, xiquetes i joves de
la seua pertinença a la UE, mitjançant tallers
i diverses activitats en els centres escolars.
➢ Difondre les funcions i serveis de l'Oficina
Eurodesk d'Alaquàs .
➢ Elaboració de projectes emmarcats en
programes europeus de forma participada i
coordinada amb els seus participants.

• Programes Erasmus+.
• Portal Europeu de la Joventut.
• Corresponsals Juvenils.

▪ Oficina Eurodesk.
▪ CIJ.
▪ Espais municipals:
Passatge, Sala de la Dona,
Castell).
▪ Portal Europeu de
Joventut.

o Joventut.
o Benestar Social.
o Centres
escolars.
o Associacions en
l'àmbit
d'infància,
adolescència i
joventut.
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OBJECTIUS ESPECÍFICS

4.5 Promoure
l'associacionisme i la
participació infantil i
adolescent en els diversos
camps d'interés social.

ACCIONS I MESURES

➢ Promoure els intercanvis de grups de xiquets i
xiquetes de dins i de fora del nostre país per a
contribuir al major coneixement de costums,
cultures i realitats socials entre barris, pobles,
ètnies i països.
➢ Promoure l'associacionisme mediambiental.
Reactivar l'Agenda 21.
➢ Afavorir la creació d'espais autoorganitzats,
especialment d'aquells col·lectius en risc
d'exclusió (LGTBI+, Diversitat Funcional,
diversitat ètnica o cultural).
➢ Afavorir la creació d'un Consell Local de
Joventut, a partir de reunions informatives i
contacte amb entitats i grups informals,
implicant al Consell Valencià de Joventut.
➢ Recolzar activitats autoorganitzades de
col·lectius associats i informals.
➢ Recolzar tècnicament a les entitats i
col·lectius juvenils en els tràmits burocràtics,
obtenció d'ajudes, així com en la formalització
jurídica associativa.
➢ Proporcionar espais i materials que permeten
el foment de l'associacionisme i recolzar
econòmicament iniciatives juvenils.

PROGRAMES

• Programa d'informació
juvenil
• Programa mediambiental:
Agenda 21. Fòrum de Medi
Ambient Local.

SERVEIS I RECURSOS

▪ Comissió del Pla.
▪ Corresponsals Juvenils.
▪ Consell de Xiquets i
Xiquetes.
▪ Associacions i col·lectius
juvenils.
▪ Erasmus +.
▪ CIJ.
▪ Convenis amb escoles
estrangeres.
▪ Professional de Medi
Ambient.
▪ Instal·lacions i materials
municipals (Passatge,
Castell, Sala de la Dona,
ordinadors).

ÀREES I
ENTITATS
IMPLICADES
o Educació.
o Joventut.
o Centres
escolars.
o Benestar Social.
o Associacions en
l'àmbit
d'infància,
adolescència i
joventut.
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ACCIONS I MESURES

4.6 Impulsar la participació ➢ Suport i dinamització d'entitats i associacions
d'entitats i associacions
que treballen amb la infància i l'adolescència.
prestadores de serveis a la
➢ Formació en associacionisme i lideratge, als
població objecte d'aquest Pla,
càrrecs i representants associatius.
en les polítiques locals
➢ Creació de grups de treball per centres
d'infància i adolescència.
d'interés en l'àmbit d'infància i adolescència,
que reunisca entitats públiques, privades, i
associacions (grup 0-3 anys, fòrum
mediambiental).
➢ Afavorir la participació de les escoles infantils
en el Consell Escolar Municipal.
➢ Suport a les organitzacions socials que acullen
temporalment en el municipi a xiquets,
xiquetes i adolescents d'altres països.

4.7 Recuperar el carrer com
a espai de socialització dels
xiquets, xiquetes i
adolescents.

➢ Dissenyar els espais urbanístics, escoltant als
xiquets/es, joves i fent-los partícips dels
projectes.
➢ Incloure dins del Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible (PMUS) una campanya de
participació en escoles i instituts de tot el
poble perquè aquest segment aporte el seu
model de ciutat des d'una visió de la infància i
l'adolescència.

PROGRAMES

•
•

Programes de Cooperació i
participació.
Programa d'informació,
orientació i assessorament.

SERVEIS I RECURSOS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

• Recursos de Temps Lliure.
• Casa de Joventut Sauqala.
• Celebració del Dia sense
Cotxes.
• Campanya “Juga respectant”.
• Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible (PMUS).
• Agenda 21. Fòrum de Medi
Ambient Local.

Esports.
Comissió del Pla.
Departament de joventut.
UMA.
Cultura.
Criant.
Escoles infantils
Servei d’Atenció a la
Primera Infància
d’Alaquàs.
Centre de Salut.
Passatge.
Departament de Joventut.
Benestar Social. Generals.

▪ Consell dels Xiquets i les
Xiquetes d’Alaquàs.
▪ Corresponsals Juvenils
▪ Consell Municipal de la
Joventut.
▪ RTL.
▪ Urbanisme.
▪ CAdA.
▪ Centres Educatius.
▪ Salut Pública i Consum.
▪ Policia local.

ÀREES I
ENTITATS
IMPLICADES
o Àrea
Sociocultural.
o Centre de salut.
o Entitats i
Associacions en
l'àmbit
d'infància,
adolescència i
joventut.

o
o
o
o
o

Festes.
Cultura.
Joventut.
Urbanisme.
Centres
educatius.
o Comunicació.
o Salut Pública i
Consum.
o Policia local.
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➢ Tindre en compte en el disseny de la ciutat la
perspectiva d'equitat de gènere, apoderant a
les xiquetes i adolescents a partir del
sentiment de pertinença de l'espai..
➢ Programes de dinamització de carrer que
fomenten el joc, l'acte organització i la
socialització positiva.
➢ Ampliació de zones verdes, espais de joc i
carril bici.
➢ Crear zones d'ombra o sostre, per a optimitzar
la utilització dels parcs.
➢ Il·luminació dels parcs, alberedes, places, etc.,
que permeta prolongar el seu ús i desplaçar-se
amb seguretat.
➢ Fomentar la conversió en zona de vianants
dels espais.
➢ Crear espais d'oci en la quotidianitat
(samboris en les places, jocs de terra).
➢ Fomentar l'ús cívic d'espais i mobiliari urbà
i la cerca de fórmules no prohibitives, ni
punitives per a aconseguir-ho.

o Entitats i
Associacions en
l'àmbit
d'infància,
adolescència i
joventut.
o CAdA.
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ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

4.8 Vetlar per la qualitat dels
espais públics com a llocs
d'ús col·lectiu amb fàcil accés
i seguretat.

➢ Comptar amb els xiquets, xiquetes i
adolescents en el disseny de la ciutat.
➢ Organització de tallers formatius d'urbanisme
amb perspectiva de gènere dirigits al personal
polític i al personal tècnic de l'àrea
d'urbanisme.
➢ Manteniment de les dotacions existents en els
centres educatius, àrees de joc i d'esbarjo,
adequant-les a les noves necessitats de la
població.
➢ Facilitar l'accés a les àrees de joc de les
xiquetes, xiquets i adolescents amb diversitat
funcional, a partir de l'eliminació de barreres
arquitectòniques en els accessos, utilització de
jocs inclusius, així com de senyalització
adaptada a sistemes alternatius de llenguatge.
➢ Manteniment de les instal·lacions d'oci, joc i
esbarjo per a potenciar l'estimulació dels
sentits.
➢ Adequació del trànsit i del disseny de carrers
tenint en compte que el subjecte principal és
el vianant i no el cotxe.
➢ Promocionar l'accessibilitat universal
d'urbanisme amb perspectiva de gènere.
➢ Crear espais multigenaracionals.

• Educació viària.
• Programes de Pirotècnia.
• Informació al públic sobre el
compliment de l'ordenança
d'animals de companyia (PL).
• Campanya de conscienciació
sobre la responsabilitat amb
els animals de companyia “La
teua mascota, la teua
responsabilitat” .

SERVEIS I RECURSOS

▪ Consell de Xiquets i
Xiquetes d’Alaquàs.
▪ Corresponsals Juvenils.
▪ Departament de la Dona.
▪ Diversia.
▪ Urbanisme.
▪ Sala multiusos.
▪ Material fungible.
▪ Entitats i associacions de
persones majors.
▪ Entitats i associacions
mediambientals.
▪ Policia.

ÀREES I
ENTITATS
IMPLICADES
o Parcs i Jardins.
o Medi Ambient.
o Salut Pública i
Consum.
o Policia Local.
o Joventut.
o Educació.
o Salut Pública i
Consum.
o Departament de
la Dona.
o CAdA.
o Entitats i
associacions en
l'àmbit
d'infància,
adolescència i
joventut.

▪ Professional d’Urbanisme.
▪ Professional de Medi
Ambient.
▪ Professional d'Educació i
Joventut.
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ACCIONS I MESURES

4.9 Foment de l'autonomia i
la mobilitat dels menors.

➢ Disseny d'espais públics perquè els xiquets,
xiquetes i adolescents puguen eixir de casa
sense ser acompanyats per a trobar-se amb els
seus amics, jugar, desenvolupant les
experiències d'explorar, descobrir o aventurarse.
➢ Creació i manteniment d'itineraris per als
vianants i de bicicleta (carril bici) continus amb
preferència absoluta respecte a altres trànsits.
➢ Habilitar en els centres educatius i en els espais
d'oci aparcaments per a bicicletes.
➢ Definició de perímetres i itineraris aptes per a
possibilitar l'autonomia dels xiquets, xiquetes i
adolescents per a anar a escola i tornar a casa
sense necessitat de ser acompanyats.
➢ Promocionar l'ús de la bicicleta i fomentar l'ús
de la bicicleta de forma adequada (millora dels
carrils bicis i connectivitat funcional).
➢ Mantindre i millora de la senyalització dels
Serveis i disseny i difusió de material per a
previndre els accidents .
➢ Millorar el servei de transport interurbà.
➢ Millorar l'accessibilitat dels carrers i els
edificis.

PROGRAMES

▪ Campanya de foment de l'ús
de la bicicleta o transports
alternatius i itineraris segurs
▪ Programa “Camí segur a
l'escola”

SERVEIS I RECURSOS

▪ “Consell de Xiquets i
Xiquetes d’Alaquàs.
▪ Corresponsals Juvenils.
▪ Urbanisme.

▪ Senyalització específica
▪ Tallers i xarrades en
per als itineraris segurs.
escoles/IES i recursos de
temps lliure d'educació viària. ▪ Policia Local.
▪ CAdA.
▪ Famílies i AMPA.
▪ Professional d'Educació i
Joventut.

ÀREES I
ENTITATS
IMPLICADES
o
o
o
o
o

Urbanisme.
Educació.
Joventut.
Policia.
Famílies i
AMPA.
o CAdA.
o Policia Local.
o Entitats i
associacions en
l'àmbit
d'infància,
adolescència i
joventut.

▪ Gratuïtat en l'ús de la
bicicleta pública.
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ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

4.10 Fomentar el sentiment
de pertinença i el respecte per
la seua ciutat als xiquets,
xiquetes i adolescents
d'Alaquàs.

➢ Comptar amb la infància en el disseny de la
ciutat, donant-los la paraula i escoltant-los.
➢ Realitzar campanyes de sensibilització dirigides a
la població general, que animen a les famílies a
educar amb l'exemple.
➢ Programar activitats en parcs (visites guiades,
espècies, biodiversitat) i espais públics.
➢ Activitats i tallers de coneixement del seu entorn
(animació al castell, animació al joc, Anem al
Teatre, animació lectora).
➢ Vetlar pel bon estat del mobiliari urbà i
instal·lacions que afavorisquen bones
experiències en el temps lliure dels xiquets
xiquetes i adolescents.
➢ Creació d'un carnet infantil i juvenil municipal
que connecte la participació en el Pla amb tots els
departaments municipals, entitats i associacions
participants i que els permeta obtindre un
descompte o benefici en les activitats d'oci,
esport i cultura.
➢ Itineraris amb panells senyalitzant els llocs
emblemàtics, significatius que faciliten el
coneixement i la història del poble i la seua
connexió amb ell.

• Participació Ciutadana.
• Campanya de Senyalització
Amable.
• Programa cultural.
• Programa mediambiental.
• Campanyes de
Sensibilització pel Respecte
als Animals.

SERVEIS I RECURSOS

▪ Consell de Xiquets i
Xiquetes d’Alaquàs.
▪ Corresponsals Juvenils.
▪ Escolars del municipi.
▪ RTL.
▪ Biblioteca Municipal.
▪ Escola de Teatre.
▪ Animació al Castell.
▪ Hort urbà i polivalent.
▪ Espais verds, parcs i
Jardins.

ÀREES I
ENTITATS
IMPLICADES
o Medi Ambient.
o Centres
Educatius.
o Joventut.
o Participació
.Ciutadana.
o Urbanisme.
o Cultura.
o Entitats i
associacions en
l'àmbit
d'infància,
adolescència i
joventut
o CAdA.

▪ Edificis públics.
▪ Tècnic de Medi
Ambient.
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➢ Acostar a la infància i adolescència a la cultura
rural i agrícola. Ajudar en la conservació de
coneixements agrícoles, així com la cultura
associada a aquests.
➢ Fomentar el respecte pels animals.
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ACCIONS I MESURES

PROGRAMES

4.11 Dotar d'espais on
s'estimulen les aficions per la
Cultura local, creativa.

➢ Oferir sessions de formació per als joves que
desitgen iniciar-se o perfeccionar-se en l'ús
d'instruments musicals.
➢ Possibilitar el coneixement de la cultura local a
través de diferents campanyes de Animació al
Castell, Anem al Teatre, etc.
➢ Fomentar l'acostament a la música amb
campanyes en els centres educatius.
➢ Facilitar la música i el teatre integrat en les aules.
➢ Oferir espais gratuïts on la gent jove puga reunirse i desenvolupar les seues aficions.
➢ Recolzar iniciatives dels diferents col·lectius
musicals i continuar recolzant les iniciatives de la
UMA.

• Servei d'informació Juvenil.
• Programa cultural.
• Programa de foment de la
lectura.

SERVEIS I
RECURSOS

▪ Passatge.
▪ Escola de Teatre
Municipal.
▪ Biblioteca.
▪ UMA.

ÀREES I
ENTITATS
IMPLICADES
o Educació, Cultura
i Joventut.
o UMA
o Entitats i
Associacions en
l'àmbit d'infància,
adolescència i
joventut.
o CAdA.
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4.12 Afavorir la presència i
participació dels xiquets,
xiquetes i adolescents en els
actes culturals i en la seua
programació.

➢ Comptar amb els xiquets, xiquetes i adolescents i
especialment amb el Consell de Xiquets i
Xiquetes i Corresponsals en els diferents
esdeveniments culturals i educatius.
➢ Formar part del jurat de concursos municipals.
➢ Difondre en publicacions municipals (Som
Alaquàs en Paper, compte de Facebook, compte
de Youtube, experiències de xiquetes, xiquets i
adolescents que realitzen activitats culturals
(dansa, teatre, música).

• Pregó Nadal, acolliments
civils, celebració Ciutat
Educadora, actes Castell,
homenatges i altres
celebracions (participació).
• Jurat del Teuladí,
• Joc Solidari.
• Crear un butlletí informatiu
específicament per a i amb
la infància i la joventut.

▪ Consell de Xiquets i
Xiquetes.
▪ Corresponsals
Juvenils.
▪ Espais Públics.
▪ Comunicació.
▪ Biblioteca.

o
o
o
o
o

Educació.
Cultura.
Joventut.
Comunicació.
Biblioteca
Municipal.
o Entitats i
associacions en
l'àmbit d'infància,
adolescència i
joventut.
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4.13 Fomentar la
participació de la infància i
adolescència en les festes
populars.

ACCIONS I MESURES

➢ Comptar amb els xiquets, xiquetes i adolescents
en la programació de les activitats de festes.
➢ Indicar amb algun tipus de distintiu en les
publicacions festeres aquelles activitats
dissenyades per a xiquetes, xiquets i adolescents,
que ajuden en la seua difusió i propicien la seua
participació.

PROGRAMES

• Assemblees i fòrums de
participació infantil i
juvenil.

SERVEIS I
RECURSOS

▪ Consell de Xiquets i
Xiquetes.
▪ Corresponsals
Juvenils.
▪ Biblioteca
▪ Personal Tècnic
d'Infància i Joventut.

ÀREES I
ENTITATS
IMPLICADES
o Àrea Sociocultural.
o Entitats i
associacions en
l'àmbit d'infància,
adolescència i
joventut.
o Comunicació.
o Biblioteca.

▪ Personal Tècnic de
Comunicació.
▪ Personal Tècnic de
Cultura.
4.14 Propiciar la
participació en els programes
d'oci i temps lliure, que es
donen en la població.

➢ Garantir l'accés als diferents serveis i recursos
educatius, esportius i culturals especialment a
aquells xiquets, xiquetes i adolescents en situació
de vulnerabilitat.

• Programa d'activitats
esportives.
• Recursos de Temps Lliure.
• Activitats UMA
• Programa d'Escola de
Teatre.
• Programa mediambiental

▪ Ludoteca, Espai
Educatiu, Centre
Obert.
▪ Escola de Teatre.
▪ Beques, bonificacions
i/o exempcions per a
les famílies, xiquets,
xiquetes i joves.
▪ UMA.
▪ Biblioteca.
▪ Esports.

o Àrea Sociocultural.
o UMA.
o Entitats i
associacions en
l'àmbit d'infància,
adolescència i
joventut.
o Esports.
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4.15 Propiciar la plena
utilització de les
instal·lacions i espais
existents (Poliesportius,
col·legis, horts urbans, el
carrer).

ACCIONS I MESURES
➢ Afavorir l'accés a instal·lacions esportives
municipals, tant de forma individual com de
grup.
➢ Utilització d'instal·lacions públiques i convenis
amb entitats esportives i/o clubs per a la pràctica
esportiva.
➢ Ampliar i reparar les pistes de barris destinades a
l'esport i posar porteries i cistelles de bàsquet als
parcs.
➢ Fomentar l'ús de les instal·lacions escolars fóra
de l'horari escolar, oferint activitats educatives,
culturals i esportives.
➢ Oferir i ampliar l'oferta d'activitats esportives als
diferents grups i col·lectius, ampliant al màxim la
franja horària possible.
➢ Oferir la utilització dels horts urbans com a
recurs educatiu municipal a tots els centres
educatius, escoles infantils de gestió
pública/privada i associacions del municipi.
➢ Utilització dels horts urbans com a recurs
familiar del cap de setmana.
➢ Condicionament de zones en els parcs per als
més xicotets (0-3anys).
➢ Utilització de l'Escoleta Municipal com a Espai
Familiar.
➢ Utilització de l'espai de psicomotricitat, com a
Espai Familiar.

PROGRAMES
•
•
•

Visites guiades als horts.
Espais familiars.
Campanya “Anem al
Teatre”.

•

Campanya “Cinema en
valencià”.

•

Campanya de Concerts
per a grups juvenils.

•

•
•

Programa de visites als
diferents espais i
recursos.
Programa de reforç
escolar.
Estimulació aquàtica per
a escoles infantils.

SERVEIS I RECURSOS
▪

Centres educatius.

▪

Instal·lacions
esportives

▪
▪

Escoleta Municipal.
Passatge (Aula
d'estudi).
RTL (Passatge).

▪
▪

Hort polivalent
municipal.

▪

Bonificacions o
exempcions per a
famílies, xiquets,
xiquetes i joves.
Aula d'estudi/
Biblioteca.
Personal Tècnic de
l'Àrea Sociocultural.
Altres edificis i
infraestructures
municipals.

▪
▪
▪

ÀREES I
ENTITATS
IMPLICADES
o Àrea
Sociocultural.
o Urbanisme.
o Entitats i
associacions en
l'àmbit d'infància,
adolescència i
joventut.
o Centres
educatius.
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➢ Ampliar el servei d’aula d'estudi en espai i en
temps. (Obertura de nous espais o revisió i
ampliació de l'actual).
➢ Ampliar i millorar l'horari, activitats i equipament
de les instal·lacions del Passatge.
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4. PROJECCIÓ TEMPORAL
El present Pla d'Infància i Adolescència tindrà una vigència de quatre anys, un període que,
habitualment es considera adequat per a aconseguir canvis estratègics i avaluables. No obstant
això, com a document en fase experimental, entenem que ha de ser un document flexible, capaç
d'adaptar-se a les necessitats de la població. Considerem també d’interès mantindre el procés
participatiu dinàmic al seu entorn, motiu pel qual proposem una revisió del Pla en el primer
any transcorregut del seu de vigència, que no afectaria mai a les seues línies essencials,
incorporant i actualitzant les millores que es creguen oportunes, fonamentalment en relació
amb la seua eficiència i eficàcia.

El Pla comptarà amb una programació anual d'activitats on es concretaran totes les accions que
des dels diferents àmbits municipals es dirigisquen a la població infantil i adolescent. Aquesta
programació serà aprovada i presentada a l'inici de cada curs escolar.

La primera programació d'activitats correspondrà al curs 2018-2019 i, en aquesta ocasió, es
presentarà conjuntament amb el Pla Local d'Infància i Adolescència d'Alaquàs 2018-2022 de
forma pública i oberta a el inici del curs escolar 2018-2019.

D'altra banda, el nostre Pla Local inclou en el seu eix de participació el Consell Municipal dels
Xiquets i Xiquetes com a instrument de participació de la infància en la vida pública, i en el
seu eix de prevenció i protecció el Pla d'Absentisme Municipal de l'Ajuntament d'Alaquàs, la
Comissió Municipal de Declaració de Situacions de Risc i la Unitat de Prevenció Comunitària
de Conductes Addictives (UPCCA). Per punt, a l'inici de cada curs escolar s’aportarà
paral·lelament a la programació d'activitats un calendari específic que reflectisca la vida i
activitats del Consell, el Pla d'Absentisme, la Comissió de Risc i la Unitat de Prevenció
Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA).
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5. COMISSIONS DEL PLA: COMISSIÓ TÈCNICA PERMANENT I COMISSIÓ DE
SEGUIMENT
Les Comissions recullen l'encàrrec d'implementar el Pla tenint com objectiu supervisar la
seua adequada execució mitjançant el seguiment i l'avaluació d'aquest. Les persones que les
formen han d'estar necessàriament relacionades amb la realitat de la infància i l'adolescència
en els diferents àmbits d'actuació, prioritàriament municipal. En aquest cas, vista la filosofia
d'aquest Pla i la seua aposta per ser marc d'altres plans sectorials d'infància i adolescència,
s'entén que és de rellevància unir el Pla Municipal d'Absentisme Escolar, la Comissió de
Declaració de Risc i la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA)
implicant, al seu torn, a plans municipals dirigits a tota la població en general: Pla d'Igualtat
Municipal i Pla Municipal per a la Inclusió Social. Las comissions inclouran els
responsables/representants dels diferents plans, tant a nivell tècnic com a polític.

Comissió Tècnica Permanent:
Estarà presidida per l'Alcaldia o en qui delegue aquesta i integrada per:
-

Coordinadora de l'Àrea Sociocultural.

-

Tècnic o Tècnica responsable de la Comissió del Pla local d’Infància i Adolescència.

-

Tècnic o Tècnica responsable del Pla Municipal per a la Inclusió Social.

-

Tècnic o Tècnica responsable del Pla Municipal d’Absentisme Escolar.

-

Tècnic o Tècnica responsable de la Comissió de Declaració de Risc.

-

Tècnic o Tècnica responsable d'Igualtat Municipal.

-

Tècnic o Tècnica responsable de Participació i Recursos de Temps Lliure. Consell
Municipal de Xiquets i Xiquetes d’Alaquàs.

-

Tècnic o Tècnica responsable de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes
Addictives (UPCCA).

Es poden constituir com a comissió ampliada quan es precise, comptant presencialment amb
diferents tècnics o tècniques representants d'entitats i institucions implicades (Esports, Cultura,
Biblioteca, Salut, Salut Pública, Consum, Organitzacions o Entitats Socials, etc). També es
podrien crear si es creu convenient atenent als objectius del Pla, comissions de treball per
a realitzar encàrrecs concrets.
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La comissió tindrà un president i/o presidenta i un o una responsable tècnic que organitze,
coordine i seguisca el procés en el seu dia a dia, garantint el compliment dels objectius.
La comissió es reunirà com a mínim tres vegades a l'any, coincidint amb l'inici, seguiment i
tancament dels cursos escolars, i tindrà entre unes altres, les següents funcions:
•

Presentació dels representants i organització de la comissió.

•

Responsabilitat, tasques, participació i funcions assignades.

•

Valoració de les línies d'acció prioritàries i concreció d'objectius i mesures anuals,
d'acord amb les actuacions marcades pel present Pla.

•

Proposta de programació anual d'activitats.

•

Anàlisi de les accions proposades en els diferents eixos de desenvolupament del Pla
per a assegurar el compliment dels objectius.

•

Elaboració d'indicadors d'avaluació adequats que permeten a cada moment el
seguiment del Pla.

•

Proposta de modificació o inclusió d'objectius per haver sigut aconseguits,
considerats inviables i fora de les competències del Pla o per considerar la seua
necessitat de reconvertir-los o reconduir-los (sempre previ informe motivat de la
proposta).

•

Elaboració de la memòria anual.

•

Estudi de noves necessitats i propostes d'actuació.

•

Revisió i actualització del Pla.

Comissió de seguiment. Estarà presidida per l’Alcaldia o en qui delegue aquesta, i integrada
per:
-

-

Responsables polítics:
‣

Regidoria de Benestar Social.

‣

Regidoria d'Educació.

‣

Regidoria de Joventut.

‣

Representant de cadascun dels grups polítics del consistori.

Responsables tècnics:
‣

Coordinadora de l’Àrea Sociocultural.
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‣

Tècnic i/o Tècnica responsable del Pla d'Infància i Adolescència.

‣

Representant del Gabinet Psicopedagògic Municipal.

‣

Responsable o representant di els departaments de Cultura i Festes,
Esports. Responsable Centre Municipal de Formació i Comissari Policia
Local.

‣

Responsables d'altres Administracions.

‣

Director o directora d'un col·legi d'Educació Infantil i Primària.

‣

Director o directora d'un institut d'Educació Secundària.

‣

Coordinador de l’Àrea d'Atenció Primària d'Alaquàs.

Comissió de representants d'Organitzacions no Governamentals i Entitats relacionades
amb la Infància (Existents o de nova creació)
‣

Representants del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes d’Alaquàs.

‣

Consell de la Joventut (en cas de constitució).

‣

Altres entitats, associacions, etc. relacionades amb infància i
adolescència a concretar en el procés participatiu.

Aquesta Comissió tindrà com a funcions principals les següents:
•

Realització de l'avaluació contínua, a través dels indicadors de seguiment i
avaluació del Pla Local d'Infància i Adolescència.

•

Conéixer i aprovar la planificació d'activitats anual.

•

Conéixer i aprovar la possible modificació d'objectius del pla (quadrimestral,
anual).

•

Tindre coneixement de les revisions i actualitzacions del Pla.

•

Es podrà sol·licitar la participació en aquesta Comissió de qualsevol
representant d'altres col·lectius o entitats que es considere convenient.

La Comissió de Seguiment es reunirà, com a mínim, a l'inici i al final de curs escolar.

La Comissió vetlarà per a garantir la més àmplia participació possible en l'execució, seguiment
i avaluació del Pla a les persones i institucions que treballen amb la infància a Alaquàs i,
especialment, als propis xiquets, xiquetes i adolescents, posant especial interès en la inclusió
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de menors amb necessitats educatives especials (pertanyents a col·lectius minoritaris) i a la
paritat sexual.

6. AVALUACIÓ DEL PLA I PRINCIPIS METODOLÒGICS DE L'AVALUACIÓ
L'objectiu de l'avaluació és conèixer com es va implementant el Pla, determinar si existeixen
discrepàncies entre el seu funcionament real i el que es preveu en el disseny del mateix, i valorar
la seua eficàcia i eficiència. A més, l'avaluació permetrà al llarg del desenvolupament del Pla
identificar elements per a la millora, a partir de l'anàlisi dels seus diferents components. Per a
això, es valoraran els eixos o línies d'actuació en els quals s'estructura el Pla, tenint en compte
els indicadors associats als objectius i a l'execució de les mesures.

L'Avaluació del Pla Municipal d'Infància es durà a terme a través del seguiment de les
actuacions del Pla, mitjançant una avaluació contínua, anual i a través de l'avaluació final quan
es complisca la seua vigència, implicant per a això a totes les àrees, serveis i entitats que
participen en aquest. L'avaluació es realitzarà mitjançant l'anàlisi dels indicadors corresponents
als diferents objectius i les mesures de cada àrea del Pla implementades per a aconseguir-lo.
L'avaluació contínua permetrà reconduir efectes no desitjats i millorar aspectes del Pla, així
com la seua actualització.
Tots els programes inclosos en el Pla comptaran amb un mètode d'avaluació adaptat a les
característiques de les persones participants de cada programa, i a les característiques del
programa que permeta avaluar la seua eficiència i la seua eficàcia.

El seguiment dels objectius i les accions recollides en el Pla es durà a terme a través de la
Comissió Tècnica Permanent, que permetrà anar introduint les millores oportunes, analitzar
l'impacte d'aquest en la població, així com d'examinar el grau de compliment de les diferents
actuacions recollides en aquest. De tot això informarà i farà propostes per a la seua aprovació,
si s’escau, a la Comissió de Seguiment.

S'adoptarà un model integral d'avaluació en què s'aborde tots els elements que configuren la
política municipal d'atenció a la infància i a l'adolescència i la seua relació entre ells.
L'avaluació es realitzarà conforme als següents principis metodològics:
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•

Les avaluacions seran participatives, comptant amb les aportacions de les i els actors
interns i externs implicats en el Pla.

•

El Pla té un caràcter integral i transversal sent necessària la implicació i col·laboració
de totes les Àrees de Govern i de la Iniciativa Social. Per això, serà fonamental la
col·laboració de totes les comissions.

•

A les avaluacions els precedirà una exposició sistemàtica dels processos de treball
realitzats i dels assoliments obtinguts, adoptant la forma de memòria.

•

Els resultats de l'avaluació seran comunicats a la ciutadania com un exercici de rendició
de comptes i de transparència, i publicats en la pàgina web del Pla.

•

L'avaluació del Pla s'abordarà des d'una doble perspectiva d'anàlisi: la perspectiva
quantitativa i la perspectiva qualitativa, a través de les tècniques que es determinen per
a cada actuació específica.

Sistema d'indicadors
La creació i implementació del sistema d'indicadors està contemplat com una mesura a
implementar en els anys de vigència del Pla i contemplarà els següents tipus d'indicadors:
•

Indicadors de procés que donen compte de les accions empreses per a dur a terme la
intervenció definida.

•

Indicadors de recursos referits als mitjans, tant humans com a materials que es posen a
disposició per a la implementació de les mesures.

•

Indicadors de resultats relacionats amb mesures de canvi de situacions anteriors de
compliment d'objectius o mesures subjectives de satisfacció dels diversos grups
implicats.

El procés i els resultats de l'avaluació han de ser útils a gestors, planificadors i a la societat en
general.
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9. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Actualment existeix una consignació pressupostària, que es troba detallada en l'informe de
situació dels serveis dirigits a la infància i l'adolescència 2017 i que té una quantitat total
d'1.015.706,56 € per a la programació d'activitats i realització de programes.
Per a l'execució del Pla, de forma anual es presentarà programació i la seua corresponent
consignació pressupostària per a la seua posterior aprovació per l'òrgan corresponent.
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ANNEXOS
A. METODOLOGIA EMPRADA PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL D'INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA

Creació comissió de redacció del Pla.
Recuperació de treballs anteriors:
Pla 2010 - 2014.

Contacte amb diferents departaments
municipals i associacions locals.

Tancar el primer esborrany del Pla.

2a Fase: Procés participatiu
Creació de fòrums tècnics, polítics,
associatius, de famílies...

Assessorament tècnic Amics del
Pla.

Anàlisi de les aportacions i
redacció del document final.

3a Fase: Presentació pública
Inici de tràmits previs a la presentació del Pla en el Ple Municipal.

4a Fase: Implementació
Presentació Formal.

Planificació del curs escolar.

5ª Fase: Avaluació
Avaluar i verificar el grau de compliment dels objectius establerts en el Pla.
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En la primera fase, Proposta Tècnica, es va crear una figura referent encarregada de dirigir i coordinar
tot el procés d'elaboració del Pla Local d'Infància i Adolescència i es va constituir una Comissió de
Redacció al costat d'una Comissió de Tècnics i Tècniques especialitzats en l’Àrea Sociocultural que el
seu objectiu va ser oferir suport mitjançant consultes i aportacions.
L'experiència prèvia del Pla 2010-2014, altres treballs realitzats en aquest àmbit i el coneixement que
es té d'altres plans integrals i experiències existents van permetre l'aproximació a la creació del nou
document, al seu disseny i al seu plantejament metodològic.
Per a aconseguir entendre la realitat social del municipi d'Alaquàs respecte a la infància i adolescència,
l'anàlisi de la realitat es recolza fonamentalment en el diagnòstic d'infància, que es troba recollit en
l'Estudi Diagnòstic Social d'Alaquàs, de març de 2018 i l’Informe de la Situació Actual de la Infància i
Adolescència d'Alaquàs, que correspon al punt 2 del present document, Situació Actual de la Població
d'Alaquàs.
Per a poder aconseguir un Pla Local adequat als seus objectius, va ser necessari tindre coneixement de
tots els departaments municipals més implicats amb la finalitat de realitzar intercanvis d'informació i,
així, aconseguir un Pla complet i amb dades actualitzades dels serveis existents. També es va considerar
adequat tindre coneixement d'entitats i associacions municipals implicades directes o indirectament amb
la infància i adolescència per a la futura difusió de la informació obtinguda.
Una vegada tancat el primer esborrany del Pla Local d'Infància i Adolescència es procedí a la realització
d'un calendari de participació ciutadana.
En la segona fase, Procés Participatiu, es pretenia la participació ciutadana, per a això, en el portal web
de l'Ajuntament d'Alaquàs es va pujar el primer esborrany, el qual va estar a disposició per a tots els
ciutadans i totes les ciutadanes. El procés participatiu es va realitzar de diferents maneres, d'una banda,
es van poder recollir els suggeriments i opinions mitjançant una adreça de correu electrònic facilitada
per a aquest fi i, per un altre costat, es crearen diferents fòrums (tant especialitzats com no especialitzats
i composats tant per grups naturals com per grups creats per a aquest procés) on personal tècnic, polític,
famílies, col·legis i associacions, etc., van tindre l'oportunitat d'aportar totes aquelles idees que van ser
del seu interès.
El Pla també va comptar i compta amb la participació i assessorament dels Amics i Amigues del Pla,
composat per professionals de reconegut prestigi. Un grup està format per diferents tècnics i tècniques
externes especialitzades en diferents matèries vinculades al contingut i a la metodologia.
Ja finalitzat el procés participatiu, la Comissió de Redacció va procedir a la revisió i anàlisi de totes les
aportacions per a poder elaborar el document final.
Quan ja va estar elaborat el document final, es va passar a la tercera fase, la presentació pública del
document, on s'iniciaren els tràmits necessaris per a presentar el Pla en el Ple Municipal per tal de
sotmetre’l a la seua aprovació.
Després de l'aprovació en el Ple Municipal, s'iniciarà a la quarta fase, on es realitzarà una presentació
formal, tant del Pla Local d'Infància i Adolescència com de la Planificació del Curs Escolar, dirigida a
tots els ciutadans i a totes les ciutadanes d'Alaquàs.
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Finalment i després d’un any de la implementació del Pla es procedirà a la cinquena fase, on es
procedirà a avaluar el Pla, en el seu primer any de rodatge, per a així poder extraure coneixements i
aprenentatges per a millorar el pla i el seu desenvolupament.
A.1 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU
El procés participatiu és al seu torn una fase dins del procés metodològic. Es va dissenyar un calendari
d'activitats en el qual apareixien els grups anomenats a participar, tant grups naturals com a grups creats
amb la intenció d'aconseguir la major participació possible.
Així mateix es va enviar el Primer Esborrany del Pla Local d'Infància i Adolescència d'Alaquàs 20182022 a les associacions de la localitat, concretament a 297. També se'ls va facilitar informació per a
poder accedir des de la web de l'Ajuntament al Pla i a tot el que es va anar produint.
Per la seua banda, el Departament de Comunicació va exposar la notícia de la creació del Pla en diversos
mitjans locals i de comunitat autònoma.

ACTIVITATS REALITZADES EN EL PROCÉS PARTICIPATIU PER AL PLA LOCAL
D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA D'ALAQUÀS 2018-2022
El Primer Esborrany del PLA LOCAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA D'ALAQUÀS és un
document obert a tot tipus d'aportacions que tinguen a veure amb l'àmbit d'Infància, Adolescència i
Joventut.
Per a això es va obrir un procés de participació al seu entorn:
•

Presentació del document a la Comunitat Educativa. 27 de març i 2 de maig.
El 27 de març de 2018, es va reunir en la sala plenària de l'Ajuntament d'Alaquàs el Consell Escolar
d'Alaquàs. Un dels assumptes de l'ordre del dia va ser presentar el primer esborrany del Pla Local
d'Infància i Adolescència d'Alaquàs 2018-2022. S’hi va explicar el seu objectiu, principals vies
d'acció, mitjans de difusió i canals de participació. Es van resoldre dubtes i es van recollir les
primeres aportacions, acordant el 2 de maig com a data final per a tornar-se a reunir el Consell
Municipal Escolar i així tancar aportacions concretes respecte al Pla.

•

Informació en la web municipal.
El 3 d’abril de 2018, es va exposar l'esborrany del Pla en la pàgina web de l’Ajuntament d'Alaquàs
en l'apartat d’Agenda, on s'indicà una adreça de correu electrònic per a l'enviament de propostes.

•

Informació a entitats i associacions inscrites com a tals en el registre d'associacions de
l’Ajuntament d'Alaquàs.
El dijous 5 d’abril de 2018 es va enviar el Pla a les 297 associacions que consten en el nostre registre
municipal per a informar-los sobre l'elaboració del Pla i convidar-los a participar en el procés.

•

Joves en Formació i Inserció Sociolaboral.
El dia 13 d’abril de 2018, al Centre Municipal de Formació Francesc Ferrer Martí, es va realitzar
un grup de discussió amb alumnat de diversos programes formatius, amb l’objectiu de conéixer la
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seua percepció sobre la seua situació actual, la valoració del recurs, les possibles aportacions de
futur.
•

Formació i conciliació.
El dia 16 d’abril de 2018, al Centre Municipal de Formació Francesc Ferrer Martí, es va realitzar
una reunió informativa-deliberativa amb el grup de dones joves amb càrrega familiar en període de
formació en dita centre en relació amb el Pla.

•

Els xiquets i xiquetes de zero a sis anys a Alaquàs.
El dia 17 d’abril de 2018, a la Casa de la Dona va tindre lloc un grupo de discusió per a compartir
experiències i recaptar informació sobre la situació de la primera infància (0-6 anys). Per a això es
va comptar amb participants de diferents àmbits d'actuació, tant públics com a privats, estretament
relacionats amb la primera infància com personal docent de centres públics i concertats,
professionals de l'esport i música, associacions de pares i mares, professionals de la salut, escoles
infantils, psicòloga del Centre d'Atenció a la Primera Infància, etc.

•

Reunió informativa INTERAMPA.
El dia 17 d’abril de 2018 es va reunir la INTERAMPA al Castell d'Alaquàs per a realitzar una
reunió informativa a petició d'algunes i alguns membres de la INTERAMPA.

•

Directors i directores de centres educatius.
El dia 18 d'abril de 2018 en una reunió de treball dels equips directius de tots els centres educatius
de la població, es va informar, deliberar i es recolliren aportacions sobre el Pla.

•

Joves en formació i Pla Local d'Infància i Joventut.
El dia 19 d'abril de 2018, en el Centre d'Educació Permanent d'Adults (CEP) es va realitzar una
reunió deliberativa-informativa sobre el Pla.

•

Espai de trobada de famílies de xiquets, xiquetes i adolescents en acolliment.
El dia 23 d’abril de 2018, a la Casa de la Dona, dins de les reunions habituals del grup d'acolliment
familiar, es va iniciar una jornada de reflexió entorn del tractament de l'acolliment familiar que es
recull en l'esborrany del Pla.

•

Intercanvi Generacional i Pla local d'Infància i Adolescència.
El dia 23 d’abril de 2018 es va celebrar un grup de discussió amb alumnes majors del Centre
d'Educació Permanent d'Adults (CEP), amb l'objectiu d'explorar la percepció que tenen de la
infància i adolescència d'Alaquàs i les possibles vies d'intercanvi generacional.

•

Construïm la nostra ciutat.
El dia 24 d’abril de 2018, al Passatge, va tindre lloc una sessió amb tots els xiquets, xiquetes i joves
d'Alaquàs, on es van realitzar activitats de difusió i dinàmiques per a presentar i explicar el Pla.

•

Mesa de Personal Tècnic U Promoció, Prevenció i Participació i la Mesa de Personal Tècnic
DOS Protecció.
El dia 27 d’abril de 2018 a la Casa de la Dona es van celebrar dues meses de personal tècnic, amb
format de reunió informativa-deliberativa, amb la participació de responsables i representants de

83

diferents departaments de l'Ajuntament d'Alaquàs i d'altres entitats i institucions locals en relació
amb el Pla.
De 9 a 11, mesa U; i de 12 a 14, la mesa DOS. La primera va tractar fonamentalment els eixos de
promoció, prevenció i participació i la segona es va centrar en l'eix de protecció.
•

Apoderament juvenil.
El 27 d’abril de 2018, va tindre lloc al Passatge, una de les reunions habituals del grup de
Corresponsals Juvenils per a explicar i aportar al Pla.

•

Adolescència, Infància i Diversitat.
El 3 de maig de 2018, a la Casa de la Dona, es va reunir un grup de famílies usuàries de DIVERSIA,
on es va realitzar un grup de discussió.

•

Adolescència, Infància i Diversitat.
El 4 de maig de 2018, a la Casa de la Dona, es va reunir un grup persones usuarias de DIVERSIA,
on va tindre lloc un Grup de Discussió respecte al Pla.

•

Fòrum Polític.
El dilluns 7 de maig de 2018, a la Casa de la Dona es va realitzar un fòrum polític on es van exposar
les línies principals del Pla i el procés de participació que s'ha portat per a la seua elaboració. Els
diferents grups polítics comentaren aspectes d'aquest i van fer aportacions.

•

Reunió informativa amb l'associació Criant.
El 9 de maig de 2018, es va celebrar una reunió informativa a petició de la Junta Directiva de Criant.

•

Consell de Xiquets i Xiquetes d’Alaquàs.
El de 10 de maig de 2018 es va realitzar en la casa de la Dona una reunió per a presentar i explicar
el Pla al nou Consell de Xiquets i Xiquetes d’Alaquàs.

Seguint amb el procés participatiu es va procedir a anar incloent en la web de l'Ajuntament el producte
d'aquestes reunions en documents en format PDF, un per cada activitat, on s’hi informa d’assistència,
resum de les reunions i aportacions d'idees.

84

CALENDARI
DATA I
HORA
3 d’abril

NOM ACTIVITAT

16 d’abril
13 h

PARTICIPANTS

DEL PROCÉS PARTICIPATIU
LLOC

EIX/ CONTINGUT FORMAT.

REFERENT I SUPORT
TÈCNIC

ESBORRANY en web i correu
electrònic.

27 de març
Consell Escolar Municipal.
18 h

13 d’abril
9h

ACTIVITATS

“Joves en formació i inserció
sociolaboral”

“Formació i conciliació”.

Representants de tota
la comunitat escolar.

Ajuntament.
Saló Plenari.

Joves i adolescents en
període de formació
en Centre Municipal
de Formació.

Centre Municipal de
Formació Francesc Ferrer
Martí:
C/ Cid, 40, Alaquàs
formacio@alaquas.org
Tel. 96 198 60 45

Dones joves amb
càrregues familiars en
període de formació i
qualificació
professional.

Centre Municipal de
Formació Francesc Ferrer
Martí:C/ Cid, 40, Alaquàs
formacio@alaquas.org
Tel. 96 198 60 45

PROMOCIÓ, PREVENCIÓ,
PROTECCIÓ I PARTICIPACIÓ.
Consell Escolar.
Reunió informativa.

PARTICIPACIÓ I PROTECCIÓ.
Grup de Discussió.

PROMOCIÓ, PROTECCIÓ,
PARTICIPACIÓ.
Reunió informativadeliberativa.

Xelo Tomás,
Susana Ferrer.

Pepe Latorre.
Eva Reina.
Lorena Lorente.

Salud Jiménez.
Patricia Hernández.
Susana Ferrer.
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DATA I
HORA

17 d’abril
17:15h

NOM ACTIVITAT

“Els xiquets i les xiquetes de
zero a sis anys a Alaquàs”

PARTICIPANTS

LLOC

Mestra centre públic,
Escoles Infantils,
Pediatra, Matrona,
Infermera i
Treballadora Social
Centre de Salut
d'Alaquàs, Psicòloga
Casa de la Dona.
del Servei Municipal
Edifici Olivar II
d'Atenció a Primera
C/Major, 81.
Infància, professionals
de l'esport i la música
que treballen amb
primera infància.
Associació de pares i
mares. Pare. Mestra
centre concertat.
Representants
d'algunes AMPA del
municipi.

17 d'abril
18 h

“Interampas”

EIX/ CONTINGUT FORMAT.

PROMOCIÓ, PREVENCIÓ,
PROTECCIÓ
Grup de discussió Primera
Infància (0-6).

PROMOCIÓ, PREVENCIÓ,
PROTECCIÓ I PARTICIPACIÓ.
Castell Alaquàs.
C/ Pare Guillem, 2.

Reunió informativadeliberativa.

REFERENT I SUPORT
TÈCNIC

Teresa Galindo.
Flor Hoyos.
Susana Ferrer.

Eva Reina.
Flor Hoyos.
Paz Chirivella.
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DATA I
HORA

NOM ACTIVITAT

PARTICIPANTS

‣

‣

‣

‣
18 d’abril
09.00h

“Directors de centres
educatius”.

‣
‣

‣

‣

‣
‣

Pablo Francisco
Fernández. CEIP
Bonavista.
Susana
García.
CEIP Ciutat de
Cremona.
Mª José MEDINA.
CC María Josefa
Campos.
Mª Dolors Carsí.
CC Olivar I.
José
Andrés
Casas. CC Olivar II.
Cristina González.
CEIP
Vila
d’Alaquàs.
Gregorio García.
CP
Sanchis
Almiñano.
Consuelo García.
CP
González
Gallarza.
Francisca Morella.
IES Faustí Barberà.
María Estert . IES
Clara Campoamor

LLOC

EIX/ CONTINGUT FORMAT.

PROMOCIÓ, PREVENCIÓ,
PROTECCIÓ I PARTICIPACIÓ
CEIP Sanchis Almiñano
Reunió InformativaDeliberativa.

REFERENT I SUPORT
TÈCNIC.

Flor Hoyos.
José Pastor.
Paz Chirivella.
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DATA I
HORA

NOM ACTIVITAT

PARTICIPANTS

LLOC

Alumnat del Centre
de Formació
Permanent

Castell Alaquàs. Sala
Cremona.
C/ Pare Guillem, 2.

19 d'abril
10:20 h

“Joves en Formació i Pla
Local d'Infància i Joventut”.

23 d’abril
18 h

“Espai de trobada de
famílies de xiquets, xiquetes
i adolescents en acolliment”.

Famílies acollidores.

Casa de la Dona
Edifici Olivar II
C/Major, 81.

“Construïm la nostra ciutat”

Xiquets, xiquetes i
joves d'Alaquàs.

Centre d'oci, “Passatge”.
Av. Blasco Ibáñez, 57

EIX/ CONTINGUT FORMAT.
PROMOCIÓ, PREVENCIÓ,
PROTECCIÓ I PARTICIPACIÓ.
Reunió InformativaDeliberativa.

PROTECCIÓ.
Grup autoajuda.
Espai trobada.

REFERENT I SUPORT
TÈCNIC.

Ceferina Marcos.
Susana Ferrer.
José Pastor.

Aurea Sáez.
Patricia
Sandemetrio.
Lorena Lorente.

PARTICIPACIÓ
24 d'abril
18:30 h

23 d’abril
12:15 h

“Intercanvi generacional i
Pla Local d'Infància i
Adolescència”

Alumnes del Centre
d'Educació
Permanent d'Adults
(CEP) d'Alaquàs.

Dinàmiques i Activitats
d'Informació i Difusió

PROMOCIÓ i PARTICIPACIÓ
Castell Alaquàs.
CEP
C/ Pare Guillem, 2

Grup de Discussió.

Susana Ferrer.
José Pastor.

Ceferina Marcos.
Flor Hoyos.
Susana Ferrer.
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DATA I
HORA

27 d’abril
9 h (1)
12 h (2)

27 d’abril
20:30 h

NOM ACTIVITAT

PARTICIPANTS

LLOC

“Taula Personal Tècnic U”
“Taula Personal Tècnic DOS”

Personal Tècnic de
diferents
departaments de
l'Ajuntament
d'Alaquàs i d'altres
entitats i institucions
locals.

“Apoderament juvenil”

Components del grup
de Corresponsals
Juvenils.

El Passatge.
Av. Blasco Ibáñez, 57.

Casa de la Dona
C Edifici Olivar II
C/Major, 81.

Casa de la Dona
C Edifici Olivar II
C/Major, 81.

2 de maig
18 h

“Consell Escolar Municipal”

Representants de tota
la comunitat escolar.

3 de maig
15 h

“Adolescència, infància i
diversitat”.

Famílies de persones
usuàries de DIVERSIA.

Casa de la Dona
Edifici Olivar II
C/Major, 81.

EIX/ CONTINGUT FORMAT.
Mesa U:
PROMOCIÓ, PREVENCIÓ,
PARTICIPACIÓ.
Mesa DOS:
PROTECCIÓ.
Reunions informativesdeliberatives.

REFERENT I SUPORT
TÈCNIC.

Eva Reina.
Susana Ferrer.
Lorena Lorente.

PROMOCIÓ, PREVENCIÓ,
PROTECCIÓ I PARTICIPACIÓ.
José Angel Poveda.
Reunió Informativadeliberativa.
PROMOCIÓ, PREVENCIÓ,
PROTECCIÓ I PARTICIPACIÓ.
Reunió informativa

PROTECCIÓ.
Grups de discussió.

Xelo Tomás.
Flor Hoyos.

Violeta García.
Cristina Gómez.
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DATA I
HORA
3 de maig
10:30 h

4 de maig
9h

4 de maig
12 h

7 de maig
18 h

NOM ACTIVITAT

PARTICIPANTS

LLOC

“Interculturalitat i pla
local”.

Famílies immigrants
en situació de
vulnerabilitat.

Casa de la Dona
C Edifici Olivar II
C/Major, 81.

“Perspectiva de gènere en el
Pla d'Infància i Adolescència
d'Alaquàs 2018-2022”

Comissió d'Igualtat i
Convivència
Municipal
Integrada per totes
les persones que
ocupen el càrrec de
Coordinació d'Igualtat
i Convivència dels
Centres Educatius i el
Consell de Dones.

Casa de la Dona
C Edifici Olivar II
C/Major, 81.

“Adolescència, infància i
diversitat”

Persones usuàries de
DIVERSIA.

Casa de la Dona
Edifici Olivar II
C/Major, 81.

“Fòrum polític “

Representants de tots
els grups polítics del
consistori

Casa de la Dona
C Edifici Olivar II
C/Major 81.

EIX/ CONTINGUT FORMAT.

Reunió informativadeliberativa.

PREVENCIÓ.
PROTECCIÓ.
Reunió “Focus Group”

PROTECCIÓ.
Grups de discussió.

PROMOCIÓ, PREVENCIÓ,
PROTECCIÓ I PARTICIPACIÓ.
Fòrum.

REFERENT I SUPORT
TÈCNIC.
Paula Pérez.
Salud Jiménez.
José Pastor.

Departament Dona:
Rosa Fenollosa.
Patricia Olascoaga.
Milagros
Socuellamos.

Violeta García.
Cristina Gómez.

Xelo Tomás
Comissió de
redacció Pla i
suports tècnics.
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DATA I
HORA

NOM ACTIVITAT

PARTICIPANTS

LLOC

FORMAT.

REFERENT I SUPORT
TÈCNIC.

PARTICIPACIÓ.

9 de maig
18 h

“Reunió informativa
Associació CRIANT”

Pares i mares de
l'associació CRIANT.

Ateneu Cultural.

10 de maig
17:30 h

“Consell de Xiquets i
Xiquetes d’Alaquàs”

Xiquets i xiquetes
representants del
Consell de Xiquets i
Xiquetes d’Alaquàs.

Casa de la Dona.

15 de maig
00:00 h

EIX/ CONTINGUT

Flor Hoyos.
Reunió informativa.

PROMOCIÓ, PREVENCIÓ i
PARTICIPACIÓ.

Mar López.
José Pastor.

Reunió Informativa.

“Tancament aportacions del
Pla”.
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B. AMICS I AMIGUES DEL PLA
AMICS I AMIGUES DEL PLA. Referents de reconegut prestigi.
Amics i amigues del Pla recull a un grup de persones de reconeguda trajectòria professional, vinculades
vivencialment o professionalment al nostre municipi, experts en el tema municipal o en algun dels àmbits que
abasta el Pla.
Aquests amics i amigues expertes ens presten desinteressadament el seu suport com a assessors, aportant sobre
el Pla en la fase d'elaboració i acompanyant-nos en el primer any del seu rodatge experimental, per a poder
atendre a les diferents qüestions que la seua implementació puga suscitar.
Aquests primers Amics i Amigues del Pla són:
JOAQUIN CORCOBADO ROMO
Secretari de la Comissió d'Acció Social de la Federació de Municipis i Províncies (FEMP) i subdirector
d'Assumptes Socials.
MARÍA JESÚS PERALES MONTOLÍO
Professora
del
Departament
de
Mètodes
d'Investigació
i
Diagnòstic
en
Educació (MESURA) en la Facultat de Filosofia i Ciències d'Educació de València. Directora del Màster en
Acció Social i Educativa. Experta en avaluació de programes socials i educatius.
PAZ CÁNOVAS LEONHARDT I PIEDAD MARÍA SAHUQUILLO MATEO
Professores del Departament de Teoria de l'Educació. Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de València.
Investigadores referents del grup d'investigació “Deconstruint l'alienació” PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
AMB FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE SEPARACIÓ O DIVORCI, del que forma part el municipi d'Alaquàs.
SANDRA GARCÍA DEFEZ
Professora del Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Línies d'investigació: Absentisme
escolar i segregació escolar. Va ser veïna d'Alaquàs i va treballar durant 8 anys en diferents programes de
l'Ajuntament d'Alaquàs a l'Àrea de Benestar Social.
CARLOS SANCHEZ VALVERDE
Educador social. Doctor en Pedagogia. Professor d'Educació Social, Universitat de Barcelona (UB). Porta
trenta-set anys en treballs d'atenció directa a la infància, adolescència i joventut en diferents recursos d'atenció
i protecció. És coordinador del consell de redacció de la Revista d'Educació Social (RES) Publicació digital del
Consell General de Col·legis d'Educadors i Educadores Socials.
MIGUEL ANGEL HOYOS ALARTE
Periodista, ha sigut responsable dels continguts socials del telenotícies de Televisió Espanyola (TVE), Professor
de Comunicació Social en la Universitat Autònoma de Barcelona i en la Universitat Rei Joan Carles de Madrid.
Nascut a Alaquàs, va treballar en diferents programes juvenils i d'inserció sociolaboral per a l'Ajuntament
d'Alaquàs.
Amics i amigues del Pla inicia la seua trajectòria el 3 d'abril de 2018.
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C. CIUTAT EDUCADORA
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D. INFORME DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA POBLACIÓ D’ALAQUÀS

1. Situació actual de la infància i l'adolescència a Alaquàs.
2. Programes desenvolupats dirigits a infància i adolescència l'any 2017.
2.1 Eix de promoció
Programa de ludoteques i espai educatiu
Programa Apunta’t a l'Estiu i Apunta’t al Nadal
Programa d'Agències de Lectura
Programa d'Escola Municipal de Teatre Juan Alabau
Programa d'activitats esportives
Escola Municipal L’Alqueria de 0 a 3 anys
2.2. Eix de Participació
Consell de Xiquets i Xiquetes
Programa de Corresponsals Juvenils
2.3. Eix de Prevenció i de Protecció
Programa de Servei Psicopedagògic Escolar
Programa de Prevenció de 0 a 3 anys
Programa de Formació en CMF Francesc Ferrer Martí
Programa de Seguiment Escolar
Programa d'Absentisme
Programa SEAFI
Programa de Mesures Judicials al Medi Obert
Protocol de Declaració de Situació de Risc en Menors
Unitat de Prevenció en Conductes Adictives
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MEMÒRIA DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A
ALAQUÀS 2017

1. SITUACIÓ ACTUAL DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A ALAQUÀS
DEMOGRAFIA ACTUAL DE LA POBLACIÓ
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DEMOGRAFIA ACTUAL MENORS DE 0 A 18 ANYS

TAULA DE PERCENTATGES D'HOMES I DONES PER EDAT I SOBRE EL TOTAL
D'AQUESTA EDAT

EDAT

HOMES

DONES

TOTAL

% HOMES PER EDAT

% DONES PER EDAT

0-1
ANYS

103

128

231

44.59 %

55.41 %

1 ANYS

117

122

239

48.95 %

51.05 %

2 ANYS

130

120

250

52.00 %

48.00 %

3 ANYS

146

143

289

50.52 %

49.48 %

4 ANYS

130

119

249

52.21 %

47.79 %

5 ANYS

158

154

312

50.64 %

49.36 %

6 ANYS

162

121

283

57.24 %

42.76 %

7 ANYS

167

153

320

52.19 %

47.81 %

8 ANYS

205

164

369

55.56 %

44.44 %

9 ANYS

204

176

380

53.68 %

46.32 %

10 ANYS

188

186

374

50.27 %

49.73 %

11 ANYS

179

218

397

45.09 %

54.91 %

12 ANYS

183

177

360

50.83 %

49.17 %

13 ANYS

168

181

349

48.14 %

51.86 %

14 ANYS

174

170

344

50.58 %

49.42 %

15 ANYS

159

150

309

51.46 %

48.54 %

16 ANYS

152

153

305

49.84 %

50.16 %

17 ANYS

143

150

293

48.81 %

51.19 %

18 ANYS

143

154

297

48.15 %

51.85 %
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TAULA DE PERCENTATGES PER EDAT I SEXE SOBRE EL TOTAL DELS XIQUETS
DE 0-18 ANYS

EDAT

% HOMES S/TOTAL XIQUETS DE
0-18 ANYS

% DONES S/TOTAL XIQUETS DE
0-18 ANYS

0-1 ANYS

1.73 %

2.15 %

1 ANYS

1.97 %

2.05 %

2 ANYS

2.18 %

2.02 %

3 ANYS

2.45 %

2.40 %

4 ANYS

2.18 %

2.00 %

5 ANYS

2.66 %

2.59 %

6 ANYS

2.72 %

2.03 %

7 ANYS

2.81 %

2.57 %

8 ANYS

3.45 %

2.76 %

9 ANYS

3.43 %

2.96 %

10 ANYS

3.16 %

3.13 %

11 ANYS

3.01 %

3.66 %

12 ANYS

3.08 %

2.97 %

13 ANYS

2.82 %

3.04 %

14 ANYS

2.92 %

2.86 %

15 ANYS

2.67 %

2.52 %

16 ANYS

2.55 %

2.57 %

17 ANYS

2.40 %

2.52 %

18 ANYS

2.40 %

2.59 %
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TAULA DE PERCENTATGES D'HOMES I DONES PER EDAT SOBRE LA POBLACIÓ
TOTAL

EDAT
0-1 ANYS
1 ANYS
2 ANYS
3 ANYS
4 ANYS
5 ANYS
6 ANYS
7 ANYS
8 ANYS
9 ANYS
10 ANYS
11 ANYS
12 ANYS
13 ANYS
14 ANYS
15 ANYS
16 ANYS
17 ANYS
18 ANYS

% HOMES S/TOTAL POBLACIÓ
0.34 %
0.39 %
0.43 %
0.48 %
0.43 %
0.52 %
0.54 %
0.55 %
0.68 %
0.68 %
0.62 %
0.59 %
0.61 %
0.56 %
0.58 %
0.53 %
0.50 %
0.48 %
0.48 %

% DONES S/TOTAL POBLACIÓ
0.43 %
0.41 %
0.40 %
0.48 %
0.40 %
0.51 %
0.40 %
0.51 %
0.54 %
0.58 %
0.62 %
0.72 %
0.59 %
0.60 %
0.56 %
0.50 %
0.51 %
0.48 %
0.51 %
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TABLA DE PERCENTATGES D'HOMES I DONES PER NACIONALITAT SOBRE LA
POBLACIÓ TOTAL

NACIONALITAT
ALGÈRIA
ARGENTINA
ARMÈNIA
BOLÍVIA
BRASIL
BULGÀRIA
XINA
COLÒMBIA
CONGO
COSTA RICA
CUBA
EQUADOR
ESLOVÀQUIA
ESPANYA
FRANÇA
GHANA
GUINEA
HONDURAS
HONGRIA
ÍNDIA
ITÀLIA
LETÒNIA
LITUÀNIA
MALI
EL MARROC
NÍGER
NIGÈRIA
PAKISTAN
PARAGUAI
PERÚ
POLÒNIA
REGNE UNIT
ROMANIA
SENEGAL
UCRAÏNA
URUGUAI
UZBEKISTAN
VENEÇUELA
TOTAL

HOMES

DONES

TOTAL

25
3
1
0
2
4
18
2
0
0
2
2
0
2820
2
0
0
2
1
3
6
0
2
0
25
1
5
9
0
1
3
1
49
1
9
6
0
6
3011

28
2
2
2
2
6
21
6
1
1
1
2
1
2724
2
1
1
2
1
3
9
1
5
3
34
0
3
5
3
3
4
1
45
3
4
5
1
2
2940

53
5
3
2
4
10
39
8
1
1
3
4
1
5544
4
1
1
4
2
6
15
1
7
3
59
1
8
14
3
4
7
2
94
4
13
11
1
8
5950

% NACIONALITAT
S/ XIQUETS/ES DE 0-18
ANYS
0.89 %
0.08 %
0.05 %
0.03 %
0.07 %
0.17 %
0.66 %
0.13 %
0.02 %
0.02 %
0.05 %
0.07 %
0.02 %
93.18 %
0.07 %
0.02 %
0.02 %
0.07 %
0.03 %
0.10 %
0.25 %
0.02 %
0.12 %
0.05 %
0.99 %
0.02 %
0.13 %
0.24 %
0.05 %
0.07 %
0.12 %
0.03 %
1.58 %
0.07 %
0.22 %
0.18 %
0.02 %
0.13 %
100 %
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NACIONALITAT
ALGÈRIA
ARGENTINA
ARMÈNIA
BOLÍVIA
BRASIL
BULGÀRIA
XINA
COLÒMBIA
CONGO
COSTA RICA
CUBA
EQUADOR
ESLOVÀQUIA
ESPANYA
FRANÇA
GHANA
GUINEA
HONDURES
HUNGRIA
ÍNDIA
ITÀLIA
LETÒNIA
LITUÀNIA
MALI
EL MARROC
NIGER
NIGÈRIA
PAKISTAN
PARAGUAI
PERÚ
POLÒNIA
REGNE UNIT
ROMANIA
SENEGAL
UCRAÏNA
URUGUAI
UZBEKISTAN
VENEÇUELA

% HOMES S/ TOTAL XIQUETS 0-18
ANYS

% DONES S/ TOTAL XIQUETS
0-18 ANYS

0.42 %
0.05 %
0.02 %
0.00 %
0.03 %
0.07 %
0.30 %
0.03 %
0.00 %
0.00 %
0.03 %
0.03 %
0.00 %
47.39 %
0.03 %
0.00 %
0.00 %
0.03 %
0.02 %
0.05 %
0.10 %
0.00 %
0.03 %
0.00 %
0.42 %
0.02 %
0.08 %
0.15 %
0.00 %
0.02 %
0.05 %
0.02 %
0.82 %
0.02 %
0.15 %
0.10 %
0.00 %
0.10 %

0.47 %
0.03 %
0.03 %
0.03 %
0.03 %
0.10 %
0.35 %
0.10 %
0.02 %
0.02 %
0.02 %
0.03 %
0.02 %
45.78 %
0.03 %
0.02 %
0.02 %
0.03 %
0.02 %
0.05 %
0.15 %
0.02 %
0.08 %
0.05 %
0.57 %
0.00 %
0.05 %
0.08 %
0.05 %
0.05 %
0.07 %
0.02 %
0.76 %
0.05 %
0.07 %
0.08 %
0.02 %
0.03 %
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2. PROGRAMES DESENVOLUPATS DES DE L'AJUNTAMENT D'ALAQUÀS DURANT
L'EXERCICI 2017 EN INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
2.1 Eix de promoció
Programa de Ludoteques i Espai Educatiu
Programa Apunta’t a l'Estiu i Apunta’t al Nadal
Programa d'Agències de Lectura
Programa d'Escola Municipal de Teatre Juan Alabau
Programa d'activitats esportives
Escola Municipal L’Alqueria, de 0 a 3 anys
2.2. Eix de Participació
Consell de Xiquets i Xiquetes
Programa de Corresponsals Juvenils
2.3. Eix de Prevenció i de Protecció
Programa de Servei Psicopedagògic Escolar
Programa de Prevenció de 0 a 3 anys
Programa de Formació en CMF Francesc Ferrer Martí
Programa de Seguiment Escolar
Programa d'Absentisme
Programa SEAFI
Programa de Mesures Judicials al Medi Obert
Protocol de Declaració de Situació de Risc en Menors
Unitat de Prevenció en Conductes Addictives

2.1 EIX DE PROMOCIÓ
➢ PROGRAMA DE LUDOTEQUES, ESPAI EDUCATIU I CENTRE OBERT
FONAMENTACIÓ
És inconcebible un període de la humanitat sense joc. El trobem en totes les civilitzacions, i en totes les
etapes de cada civilització.
A pesar que és conegut que el joc no es pot considerar només com a diversió o passatemps, el concepte
tradicional de joc s'ha contraposat al d'activitat seriosa, i com a conseqüència a aquesta contraposició,
no s'ha pres de debò.
El joc és un assumpte seriós. Tan seriós, que és l'assumpte principal de la infància. Ara com ara, les
investigacions reconeixen que:
•
•

El joc és diversió, plaer… però, a més, és plaer de l'acció, no tant del producte. El joc compta
amb una espècie de motivació intrínseca en si mateix.
El joc exercita i perfecciona les habilitats que, més tard, es practicaran en la vida adulta. És un
aprenentatge per a la vida adulta.
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•

El joc pot i deu ser utilitzat com a instrument de diagnòstic, ja que en la infància s'hi expressen
a través dels sentiments, conflictes, desitjos… El joc és el medi natural d’auto expressió en
aquesta etapa.

•

El joc pot i deu ser utilitzat com a intervenció educativa, perquè es tractar d'un catalitzador en
el desenvolupament de les funcions sensorials, psicomotores, cognitives, afectives i socials.

En definitiva, amb el joc xiquets i xiquetes coneixen el seu propi cos, les seues possibilitats, desenvolupa
la seua personalitat i troba un lloc en la comunitat.
Per això, el dret al joc, actualment, està reconegut en la Declaració dels Drets del Xiquet (xiquets i
xiquetes) (1959. Principi núm.7), considerant-lo tan fonamental com el dret a la salut, seguretat o
educació.
Ara bé, la necessitat d'una intervenció educativa en el joc no es justifica tan sols pel sentit
psicopedagògic que aquest té en si mateix. Factors vinculats a les característiques de la nostra actual
societat, la concepció del procés d'ensenyament-aprenentatge de les nostres escoles, la vulnerabilitat
del xiquet/a com a menor, són factors que justifiquen, més encara, la nostra proposta d'intervenció
educativa en el temps lliure a través del joc i joguet.
A més, en l'última dècada, la infància ha anat perdent la seua llibertat d'acció per al joc en reduir-se els
espais apropiats destinats per a això. Així:
•

Reduït espai vital afavoridor del joc en els habitatges familiars.

•

Escasses zones aptes i espais urbans oberts aptes per al joc en els nostres carrers, amb tendència
progressiva a la perillositat.

D'aquesta forma, el carrer, que en uns altres temps era el lloc tradicional de jocs i trobades, actualment,
és percebut com un mitjà hostil i perillós que amenaça la integritat física (trànsit, accidents,
delinqüència,) i les relacions socials (males influències).
•

Aquests últim condicionen que el context de joc i temps lliure es reduïsca al propi domicili i
amb la família. Família que, d'altra banda, està patint d'un descens en el nombre de membres,
la qual cosa limita les interaccions i aprenentatges socials (pas de la família extensa a la família
nuclear com a base de la convivència, increment significatiu de famílies monoparentals,
descens del nombre de naixements).

•

A més, el tipus de jocs i joguets que disposen i prefereixen són els moderns videojocs. De tots
és conegut les repercussions que comporten un abús o mal ús d'aquestes noves tecnologies. De
totes maneres, com a poc, es tracta d'activitats lúdiques que afavoreixen actituds individualistes,
competitives, sense possibilitar l'enriquiment social que suposa el joc compartit entre iguals.
Considerem que, els recursos de temps lliure són la institució més capaç per a donar justícia la
importància del joc i el joguet, així com per a educar a la infància en l'oci i temps lliure.
Així, el nostre recurs quedaria definit pel projecte que pretén que els xiquets i xiquetes es
divertisquen i es formen amb uns altres, disposant punt d'espais per al joc com de joguets,
entenent aquests com a materials lúdics públics, i, que, a més de compartir, tinguen la
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possibilitat de comptar amb l'orientació d'especialistes tant per a l'ús de joguets, noves
tecnologies i competències curriculars, com per a un bon desenvolupament de les habilitats
socials i normes de convivència social.
SECTOR DE POBLACIÓ
Dirigit a tota la infància, adolescència i joventut del municipi compresos entre els 3 i els 12 anys,
atenent, sobretot, a la integració d'aquells xiquets i xiquetes que provinguen de famílies amb cert risc
social (escassa formació educativa, problemes socioeconòmics, desestructuració familiar) i menors amb
NEE. (Necessitats Educatives Especials).
El nombre de menors que podran gaudir del servei depén en gran manera del torn d'assistència d'aquests
i de les necessitats educatives i socials de cadascuna de les persones participants.
Aquest curs 2016/17 hem atés a:
RECURS TEMPS
LLIURE

TOTAL

GON-GA

34

SEQUIETA

59

ESPAI EDUCATIU

72

165

OBJECTIUS
Situem els objectius de la ludoteca i Espai Educatiu en el marc del Desenvolupament Comunitari, i
pensem que han de ser els següents:
•

Col·laborar en el programa de seguiment escolar en la prevenció de l'absentisme escolar i en la
protecció dels drets dels xiquets i xiquetes.

•

Proporcionar un recurs que eduque en i per al temps lliure, a través d'una intervenció educativa
lúdica.

•

Garantir l'accés a la ludoteca a tota persona menor, independentment de les seues
característiques socioeconòmiques. És més, facilitar la seua integració, per a previndre les
situacions de marginació i inadaptació social.

•

Afavorir el joc en grup, amb companys d'edats similars, aprenent a conviure jugant.

•

Treballar la inclusió amb menors amb NEE i proporcionar-los material lúdic adequat, qualsevol
que siga el seu dèficit físic o psíquic.

•

Realitzar campanyes de sensibilització per a col·laborar en la donació/restauració de
jocs/joguets oblidats o deteriorats.
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•
•

Orientar a les famílies en relació amb la compra dels joguets.
Augmentar la comunicació i millorar les relacions dels xiquets i xiquetes amb persones adultes
en general, i dels fills i filles amb els seus pares i mares en particular.

•

Realitzar campanyes de jocs/joguets no sexistes, intentant pal·liar la forta inclinació sexista dels
programes infantils de televisió i la pròpia publicitat de joguets. Es tractaria de tendir cap als
jocs coeducatius, ja que triar bé els joguets és optar per la igualtat.

DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS.
Els recursos mantenen un model tipus que considerem que afavoreix els aprenentatges i el
desenvolupament de les sessions diàries:
Ludoteques:
16:30 a 17:00 Recepció, berenar i higiene personal.
17:00 a 17:30 Assemblea.
17:30 a 18:30 Joc lliure.
18:30 a 19:00 Assemblea i comiat.
Espai Educatiu:
16:45 a 17:15 Recepció, berenar i higiene personal.
17:15 a 18:30 Realització de tasques escolars i tècniques d'estudi.
18:30 a 19:30 Joc lliure, tallers i esports.

•

•

Els espais estaran distribuïts per racons.

•

Programa d'activitats que abastarà:
- Ús dels jocs i joguets.
- Recuperació de jocs populars i tradicionals de carrer.
- Reforç, mitjançant el joc, per a l'adquisició d'objectius del currículum escolar.
- Treball de les habilitats socials i intel·ligència emocional.
- Treball de valors.
- Tallers sensorials.
- Animacions lectores.
- Jocs i dinàmiques de grup.
- Eixides culturals.

El programa i les intervencions afavoriran:
- El coneixement i compliment dels drets universals de la infància.
- El respecte i valor dels espais i materials públics.
- El descobriment i gaudi de totes les possibilitats que ofereix un joc/joguet.
- Les interaccions socials entre xiquets i xiquetes, procurant que aquests
descobrisquen els avantatges i satisfaccions de compartir i relacionar-se.
- El coneixement i respecte cap a la diferència i la inclusió social de tot menor.
- Acompanyar i col·laborar amb la família en la tasca educativa dels menors.

RECURSOS LOCALS
Perquè la ludoteca i l'Espai Educatiu puguen complir les funcions que hem exposat, i les puguen gaudir
plenament, els serveis que ofereixen estan situats pròxims a les persones, amb un accés fàcil i còmode.
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Aquests són els motius pel qual defensem els recursos de barri. En el CEIP Bonavista, al parc de la
Sequieta i en l'Edifici Olivar.
RECURSOS HUMANS
Considerem que per a la correcta posada en marxa dels nostres projectes municipals necessitem
professionals especialitzats en el món de l'educació i la pedagogia social.
D'altra banda, el contacte diari i continu amb els menors en el local destinat a la ludoteca, serà a càrrec
dels educadors i educadores responsables i especialitzats:
- Ludoteca Bonavista: 2 educadors.
- Ludoteca Sequieta: 2 educadors.
- Espai Educatiu: 3 educadors.
Comptem amb un monitor de suport itinerant que en funció de les necessitats dels serveis acudeix a un
recurs o a un altre.

RECURSOS MATERIALS
- Jocs/joguets que:
‣ Complisquen les normes de seguretat de l'actual legislació.
‣ Obeïsquen a criteris de selecció pedagògics, psicològics, recreatius,
pràctics o creatius.
‣ Abasten diferents tipus: Educatius, clàssics, de societat, d'estratègia,
jocs de rol de construcció.
‣ Abasten diferents moments evolutius.
- Material fungible.
- Material i utensilis de cuina.

➢ PROGRAMA CENTRE OBERT
FONAMENTACIÓ
El Centre Obert respon a l'objectiu preventiu respecte a les carències, dificultats, de l'adolescència en
general i especialment en la prevenció i tractament de la marginació social, organitzant alternatives a
l'oci i temps lliure a raó de el procés d'autonomia personal i al procés de socialització.
La polivalència es tradueix en la programació de diferents activitats ajustades a les necessitats i
interessos de la infància, en els seus diferents moments evolutius.
El Centre Obert és fonamentalment un recurs educatiu i socialitzador, destinat a menors en edat
d'escolarització obligatòria, i amb dificultats/carències familiars, socials i NEE.
El Centre Obert ofereix una alternativa al a joventut donant suport, estimulant jo potenciant l'estructura
i desenvolupament de la seua personalitat i el seu procés de socialització. Propícia l'adquisició
d'aprenentatges bàsics a nivell instrumental i tot això programant una alternativa a l'oci i esplai,
fonamentats en l’adquisició d'hàbits sans.
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Concretant, l'objectiu general del Centre Obert és “Incidir sobre els factors de carències que afecten el
desenvolupament integral de la persona adolescent, i sobre els factors socials i de risc de l'entorn, a fi
de previndre l'aparició de situacions d'inadaptació”.
SECTOR DE POBLACIÓ
Dirigit a l'adolescència i joventut del municipi en edats compreses entre els 10 i els 17 anys d'edat
(aquest criteri pot ser modificat en funció de les NEE les situacions sociofamiliars) atenent, sobretot, a
la integració de la població infantil que prové de famílies amb cert risc social (escassa formació
educativa, problemes socioeconòmics, desestructuració familiar) i menors amb NEE.
Aquest curs 2016/17 hem atés a:
JOVES QUE
FORMALITZEN
INSCRIPCIÓ
145

JOVES SENSE
INSCRIPCIÓ

TOTAL

149

294

Las persones inscrites són les que han formalitzat la inscripció i poden participar en totes les activitats
i espais del centre obert (sales de joc lliure, tallers, aula d'estudi, excursions, activitats esportives, etc.)
i de las quals portem un seguiment i un registre d'assistència.
Les persones que no formalitzen la inscripció sols poden fer ús de les sales de joc lliure i el pati. Les
persones solen utilitzar el centre com a punt de trobada entre iguals, i sobretot perquè tenen un vincle
especial amb el recurs i professionals. Acudeixen per a parlar, resoldre dubtes, demanar consells i
assessorament, etc.
Cal dir que es porta un seguiment socioeducatiu a totes les persones, hagen formalitzat inscripció o no.

OBJECTIUS
• Col·laborar en el programa de seguiment escolar en la prevenció de l'absentisme escolar i en la
protecció dels drets de la infància i adolescència d'Alaquàs.
• Proporcionar un recurs que eduque en i per al temps lliure, a través d'una intervenció educativa
lúdica i social.
• Garantir l'accés en recursos de temps lliure, independentment de les seues característiques
socioeconòmiques. És més, facilitar la seua integració, per a previndre les situacions de
marginació i inadaptació social.
• Treballar la inclusió de menors amb NEE.
• Proporcionar els mitjans necessaris per al correcte desenvolupament emocional dels i les joves,
i potenciar la consciència solidària respecte a l'altre i, al seu barri/entorn.
• Atendre al menor en el seu context de carrer i família en situacions de dificultat que impedeixen
la seua participació i integració en activitats de grup.
• Aconseguir que la joventut faça pròpies les normes de convivència amb la resta dels iguals
establertes per al funcionament del centre.
• Aconseguir que la persona que utilitza el recurs aconseguisca cert grau d'autonomia.
• Fomentar que les persones joves adquirisquen uns hàbits d'estudi adequats.
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•
•
•

Aconseguir que la joventut participe i s'involucre en iniciatives municipals o privades que li
afecte o interesse.
Procurar que les persones joves no es troben soles davant qualsevol tipus de problema que tinga,
de manera que busque assessorament professional.
Facilitar la implicació de la família en el procés d'integració del menor en tots els àmbits.

DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
En la programació d'activitats és necessari el caràcter obert i flexible que ens facilitarà donar resposta
a la diversitat de necessitats, interessos i motivacions de les persones joves, sobre les quals intervenim.
En l'organització d'activitats es prioritza:
- Implicar als xiquets i xiquetes en l'organització i preparació de les diferents activitats.
- Que les persones participen en la planificació i avaluació de les activitats.
- Coordinació i informació amb altres plans d'activitats d'oci i temps lliure.
L'horari d'obertura de centre obert és de:
Dilluns a dijous, de 17 a 19:30 h.
Divendres, de 17 a 20 h.
•

Els espais estaran distribuïts per racons:
- Sala de Joc lliure 1: (jocs de taula, jocs de construcció, Play i Wii).
- Sala de Joc lliure 2: (futbolí, ping-pong, diana).
- Aula d'ordinadors.
- Sala d'estudis i polivalent.
- Taller de manualitats i cuina.
- Pati per a activitats esportives.

•

Programa d'activitats que abastarà:
- Reforç, mitjançant el joc, per a l'adquisició d'objectius del currículum escolar.
- Treball de les habilitats socials i intel·ligència emocional.
- Treball de valors.
- Tallers (cuina, manualitats, música, teatre).
- Eixides culturals.

•

El programa i les intervencions afavoriran:
- El coneixement i compliment dels drets universals de la infància.
- El respecte i valor dels espais i materials públics.
- El coneixement i respecte cap a la diferència i la inclusió social de tot menor.
- El desenvolupament de tècniques de dinàmiques de grups, la finalitat dels quals serà
fomentar hàbits de socialització: respecte mutu, solidaritat i convivència.
- La motivació de la joventut en el descobriment de les seues possibilitats d'expressió
i creació.
- Acompanyament i col·laboració amb la família en la tasca educativa de la població
infantil i juvenil.

RECURSOS LOCALS
Perquè el Centre Obert puga complir les funcions que hem exposat, i perquè els xiquets/es puguen
gaudir plenament dels serveis que ofereixen, aquests han d'estar situats prop del as persones usuàries,
amb un accés fàcil i còmode. Aquests són els motius pel qual defensem els recursos de barri:
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-

Escassa distància del centre-llar, la qual cosa comporta l'autonomia per al
desplaçament.
Facilita el contacte del veïnatge, mateix centre escolar, pertinença al barri.
Afavoreix el que el centre es convertisca en un focus d'animació del propi barri.
Finalment, obeeix al principi de distribució racional de recursos educatius i culturals
del municipi.

RECURSOS HUMANS
Considerem que, per a la correcta posada en marxa dels nostres projectes municipals, necessitem
professionals especialitzats en el món de l'educació i la pedagogia social.
D'altra banda, el contacte diari i continu amb la població adolescent i juvenil en l'espai destinat al centre
obert, professionals especialitzats de l'educació.
En el centre disposarem d’un educador o educadora, tres monitors o monitores i comptem amb una
figura de suport itinerant que en funció de les necessitats dels serveis acudeix a un recurs o a un altre.

RECURSOS MATERIALS
• Jocs que:
- Complisquen les normes de seguretat de l'actual legislació.
- Obeïsquen a criteris de selecció pedagògics, psicològics, recreatius, pràctics, creatius.
- Abasten diferents tipus: educatius, clàssics, de societat, d'estratègia, jocs de rol, de
construcció.
• Futbolí, ping-pong.
• Play, Wii.
• Sala d'ordinadors.
• Material esportiu.
• Material fungible:
- Material audiovisual.
- Material i utensilis del taller de cuina.

➢ PROGRAMA APUNTA’T A L'ESTIU I APUNTA' T A NADAL

FONAMENTACIÓ
El projecte d'escola d'estiu i de nadal pretén continuar amb el treball realitzat durant el curs escolar en
els recursos de temps lliure (Ludoteca, Espai Educatiu, Centre Obert, Escola de Teatre) en el període
de vacances.
Els objectius, metodologia i personal és aquest que es desenvolupa durant l'any, l'única diferència és
que la temàtica d'algunes de les activitats varien i s’adapten a l'època de l'any i a la festivitat en concret
i que es realitza en dos dels col·legis públics del municipi.
Pretenem d'aquesta forma poder continuar treballant amb la població infantil en aquestes dates en les
quals molts es troben ociosos amb bastants hores lliures, i uns altres es queden desatesos. Garantint
d'aquesta forma la continuïtat del treball realitzat durant el curs i especialment amb aquelles persones
que més ho necessiten.
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SECTOR DE LA POBLACIÓ.
Dirigit a la població amb edats compreses entre els 3 i els 16 anys d'edat, atenent, sobretot, a la
integració d'aquelles persones que provinguen de famílies amb cert risc social (escassa formació
educativa, problemes socioeconòmics, desestructuració familiar) i menors amb NEE.
El nombre de menors que podran van gaudir del servei aquest curs 2016/17 ha sigut:
RECURS TEMPS
LLIURE

TOTAL

BONAVISTA

251

SANCHIS

291

542

OBJECTIUS
• Col·laborar amb el programa de seguiment escolar en la prevenció de l'absentisme escolar i en
la protecció de la població infantil i juvenil.
• Proporcionar un recurs que eduque en i per al temps lliure, a través d'una intervenció educativa
lúdica.
• Garantir l'accés a tot menor, independentment de les seues característiques socioeconòmiques.
És més, facilitar la seua integració, per a previndre les situacions de marginació i inadaptació
social.
• Afavorir el joc en grup, amb companys d'edats similars, aprenent a conviure jugant.
• Treballar la inclusió amb menors amb NEE i proporcionar-los material lúdic adequat, qualsevol
que siga el seu dèficit físic o psíquic.
• Augmentar la comunicació i millorar les relacions familiars i intergeneracionals.
• Realitzar campanyes de jocs/joguets no sexistes, intentant pal·liar la forta inclinació sexista dels
programes infantils de televisió i la pròpia publicitat de joguets. Es tractaria de tendir cap als
jocs coeducatius, ja que triar bé els joguets és optar per la igualtat.

DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS.
Es mantenen un model tipus que considerem que afavoreix els aprenentatges i el desenvolupament de
les sessions diàries:
7 a 9 h. Escola Matinera en funció de les necessitats de la família.
9 a 10 h. Realització de tasques escolars.
10 a 10:30 h. Esmorzar i assemblea.
10:30 a 13:30 h. Activitats.
13:30 a 14 h. Assemblea i comiat.
•

El Programa d'activitats abastarà:
- Joc lliure.
- Aula multimèdia.
- Tallers de manualitats, cuina, sensorials.
- Teatre.
- Activitat esportiva/Psicomotricitat.
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Piscina.
Jocs d'Aigua.
Ball.
Excursions.

El programa i les intervencions afavoriran:
- El coneixement i compliment dels drets universals de la infància.
- El respecte i valor dels espais i materials públics.
- El descobriment i gaudi de totes les possibilitats que ofereix un joc/joguet.
- Les interaccions socials entre els assistents, procurant que aquests
descobrisquen els avantatges i satisfaccions que suposa estar amb altres
xiquets/es
- El coneixement i respecte cap a la diferència i la inclusió social de qualsevol
menor.
- Acompanyar i col·laborar amb la família en la tasca educativa.

RECURSOS LOCALS
El servei es dóna en dues escoles públiques del municipi que es troben situades en diferents zones
estratègicament per a poder abastar a tota la població.
Utilitzem les aules, pati, menjador, biblioteca, sales multi usos i informàtica.
També fem ús de les instal·lacions esportives municipals i de la piscina municipal d'estiu.

RECURSOS HUMANS
Considerem que per a la correcta posada en marxa dels nostres projectes municipals necessitem de
professionals especialitzats en el món de l'educació i l'animació sociocultural.
D'altra banda, el contacte diari i continu amb la població escolar és funció d'una àmplia plantilla
formada per: professionals de l'educació, de l'esport, del temps lliure, del teatre, i personal de “La Dipu
et Beca”.

RECURSOS MATERIALS
• Jocs/joguets que:
- Complisquen les normes de seguretat.
- Obeïsquen a criteris de selecció pedagògics, psicològics, recreatius, pràctics, creatius…
- Abasten diferents tipus: educatius, clàssics, de societat, d'estratègia, jocs de rol, de
construcció.
- Abasten diferents moments evolutius.
• Material fungible:
- Material i utensilis de cuina.
- Piscines i jocs d'aigua.
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➢ PROGRAMA D'AGÈNCIES DE LECTURA
FONAMENTACIÓ
El nostre projecte pretén promocionar la lectura i l'accés a ella utilitzant estratègies amb caràcter lúdic.
La interacció resulta imprescindible i tot el procés s'estructura amb una metodologia oberta i flexible
que permet la seua adaptació a les persones per a les quals s'ha projectat, incloent a les persones adultes
que acompanyen a xiquets i xiquetes.
A través de les nostres agències de lectura enguany pretenem continuar amb la dinàmica que any rere
any ha fet funcionar les activitats que promocionen l'animació lectora, generant actituds, creant hàbits,
una programació rica, divertida i creativa alhora que enriquidora per al desenvolupament de la
intel·ligència, conformant la consciència moral i el sentit crític perquè l'animació lectora que sorgeix
des d'aquest espai és una font inesgotable de cultura.
En l'actualitat, si obrim una miqueta els ulls i mirem al voltant observem una absència de valors
necessaris per al desenvolupament de la persona com a tal, per això i més que mai es necessita la cultura
del llibre, fer ressorgir el do que significa aquest potenciador de la imaginació, jugar a inventar, a
mesclar, a descobrir nous mons fantàstics que només esperen ser imaginats.
En tot moment hem de tindre presents a xiquets i xiquetes, ja que són protagonistes d'aquesta educació
en l'animació lectora, que permet que exploren i descobrisquen sempre tenint en compte les capacitats
i característiques individuals en la mesura que siga possible.
SECTOR DE LA POBLACIÓ
L'agència de lectura és un espai que està oberta a tota la població infantil, adolescent i juvenil del
municipi.
La mitjana d'assistència és de 20 a 25 persones per dia.

OBJECTIUS
• Fomentar l'hàbit de la lectura en un espai atractiu.
• Gaudir de l'ús de l'Agència de Lectura com un espai educatiu de trobada i diversió.
• Evolucionar de la lectura passiva cap a la profunda i activa.
• Comprendre, motivar i estimular a les persones en el procés creatiu de l'animació lectora.
• Buscar el gaudi personal i autònom de la lectura generant esperit crític i autonomia de judici
formant el desenvolupament personal.

•

Crear un espai inclusiu de participació. Treballar diferents temàtiques socials i valors.

DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS
L'horari que de les Agències de Lectura directament amb el públic és el comprés entre les 17 a 18:30 h
de dilluns a divendres.
L'activitat general en l'Agència de lectura és la del préstec de llibres, per això un any més, les dues
agències continuaran apostant per promocionar l'hàbit de lectura en les cases, així com crear nous
carnets de persones que encara no el tinguen.
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A part del préstec de llibres l'oferta de l'Agència és rica punt en quantitat com en qualitat i consisteix
en:
• Assessorament biogràfic.
• Contacontes, utilitzant diferents tècniques: guinyol, kamisibai, etc
• Murals expositius sobre contes llegits o comptats.
• Jocs: la caixa màgica, targetes misterioses, la cerca del personatge misteriós, el tragacontes,
conta'm un conte, atreveix-te, etc.
• Cerca del personatge misteriós.
• Bústia de suggeriments.
• El llibre protagonista.
• Tallers.
• Jocs.
• Setmanes temàtiques: Drets de la infància, Dia de l'Arbre, de la Dona, del Llibre, etc
• Creació de guies de recomanació.

RECURSOS LOCALS
El servei es dóna en dues escoles públiques del municipi C.P. Bonavista i C.P. Sanchis Almiñano, en
un aula habilitada per a aquesta finalitat.

RECURSOS HUMANS
Les agencies de lectura compten amb una figura professional cadascuna del món de l'educació i de
l'animació sociocultural.

RECURSOS MATERIALS
-

Una gran varietat de llibres adaptats a totes les edats.
3 ordinadors,
Jocs d'animació lectora: Cartes, guinyol, marionetes, kamisibai, etc.
Material fungible.

➢ ESCOLA DE TEATRE MUNICIPAL

FONAMENTACIÓ
Considerem que el teatre es manifesta com una eina d'intervenció sociocultural capaç de modificar
actituds individuals i relacions socials.
La fusió del teatre i la pedagogia aboca en un model innovador d'educació que obri les portes a una
nova societat i un nou model artístic.
El teatre és una excel·lent forma artística d'expressió però també és una forma de coneixement personal
i de l'entorn, i pot ser també una forma de conéixer millor el món en què vivim per a transformar-ho de
la millor manera. Ens ofereix eines i estratègies per a analitzar els conflictes i trobar les nostres pròpies
solucions.
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En àmbits com l'educació i la intervenció social, el teatre és una eina transformadora que facilita la
gestió i resolució dels conflictes de manera pacífica i pactada.
El teatre és una ajuda efectiva, dinàmica i participativa que fomenta la reflexió, la motivació, la
participació, l'esperit crític, la millora de les habilitats socials i la confiança en les pròpies capacitats, el
treball en equip, els valors com la solidaritat, el respecte, el diàleg, la interculturalitat i tot allò sobre el
que es necessite o es vulga intervindre.

SECTOR DE LA POBLACIÓ.
L'escola de teatre està organitzada en diversos grups:
• Grup Escoleta: Composat per xiquets i xiquetes de primer i segon cicle de primària.
• Grup Iniciació: Alumnes entre tercer cicle de primària i el primer cicle de secundària
obligatòria.
• Grup Diversitat funcional: Joves amb NEE pertanyents a una associació del municipi.
Encara que disposem d'un grup amb joves amb Diversitat Funcional, advoquem i treballem per la
inclusió de la població infantil i juvenil amb NEE, en la resta dels grups.
Els menors que poden acudir a l'escola de teatre ho fan per les següents vies:
• Per iniciativa pròpia.
• Via Benestar Social.
El nombre de persones inscrites per curs escolar és de 65 xiquets i xiquetes.

OBJECTIUS.
La importància del joc com a eina per al desenvolupament cognitiu i social, la importància de la funció
simbòlica, la competència lingüística i el seu coneixement de la realitat, determinaran la nostra
metodologia, que tindrà com a punt de partida els següents objectius:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolupar la tendència inventiva, imaginativa i creativa de l'alumnat amb diverses tècniques
d'expressió.
Desenvolupar aptituds de confiança, comunicació i cooperació.
Crear una dinàmica de grup i de treball d'acord amb l'esperit del projecte.
Afavorir l'adquisició de tècniques bàsiques instrumentals en el món del teatre.
Fomentar un esperit crític, de participació i de canvi del seu entorn més immediat.
Generar processos de participació en el major nombre de persones possibles, tant com a
protagonistes, com persones que col·laboren i les persones espectadores.
Col·laborar i integrar-se en la dinàmica cultural del municipi.
Articular activitats obertes sense discriminar per raons de sexe, edat i condició, reconeixent el
pluralisme cultural.

DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
El calendari de l'Escola Municipal de Teatre Joan Alabau serà l'escolar del municipi d'Alaquàs,
respectant els dies festius i les vacances (Nadal, falles).
Les sessions de treball es desenvoluparan en mòduls horaris d'una hora, dos dies a la setmana per a cada
grup.
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A excepció del grup de Formació I que realitzarà una hora i mitja, dos dies a la setmana.
La programació d'activitats consistirà en:
•

Joc dramàtic.
El veritablement important en el joc dramàtic serà posar a les persones participants en situacions
reals o imaginàries, passant d'uns a uns altres mitjançant jocs dirigits. Les activitats han de
descobrir a la població infantil i juvenil, gràcies a la intuïció, la seua vertadera expressió
autònoma.

Des del punt de vista metodològic treballarem quatre moments que hem de respectar en aquestes
activitats:
1) Pas de la situació quotidiana al món del joc.
És a dir, que hem d’
- incloure a totes les persones participant
- mantindre normes elementals.
- afavorir l'atenció en el procés que iniciarem.
2) Jocs previs.
Per tal de
- preparar el cos per a l'activitat.
- alliberar el cos i la ment
- trencar inhibicions.
3) Jocs de socialització.
Que tenen com a finalitat
- generar una dinàmica de grup.
- desenvolupar conductes no competitives.
- evitar el rebuig personal.
- reconduir positivament les formes de prendre
- decisions i participació.
4) Expressió dramàtica.
Activitat prioritària amb la qual tractem d'enfrontar-nos a conflictes reals o imaginaris, on demanem
a les persones participants que s'expressen, entenent l’expressió com el fet de:
-

reconéixer les coordenades del temps/espai, personatge/persona, acció/realitat.
capacitat de desenvolupar i solucionar els conflictes.
romandre al personatge.

5) Producció: A més de les sessions de treball ordinàries, aquest grup es proposa presentar al
públic els resultats del seu treball. Per a això prepararà un espectacle teatral que començarà a
preparar-se al febrer i s'estrenarà al maig.
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RECURSOS.
Per al desenvolupament d'aquest projecte comptem amb una figura professional del món del teatre i de
l'educació.
Quant a recursos materials, comptem amb:
- Una sala adequada per a la realització del taller.
- Accés a l'Auditori Municipal.

RECURSOS HUMANS
El servei és atés per una figura professional de l'educació amb formació específica en teatre.

RECURSOS MATERIALS
- Material fungible.
- Equip de so, projector, ordinador.
- Diversos materials (attrezzo, jocs, disfresses, etc).

➢ ACTIVITATS ESPORTIVES
FONAMENTACIÓ
Dins de l'àmbit general de les activitats físiques i motrius, l'esport constitueix una de les àrees de major
expressió en tots els nivells. Pot ser orientada cap a la recreació, millora de la condició física, rendiment
esportiu i per a la millora o manteniment de la salut. Al mateix temps és un excel·lent mitjà educatiu durant
el procés de formació de l'individu, ja que desenvolupa la seua capacitat de moviment, l'anàlisi de situacions
i la relació amb els altres. Però aquest desenvolupament de les facultats físiques i motrius no aportaria res
si no foren acompanyades d'un contingut pedagògic i educatiu que pot donar-li la seua dimensió social.
Per punt, en la realització de les escoles d'iniciació tècnic esportives d'Alaquàs, ens basem en una sèrie de
criteris i objectius que són els que ens marcaran les estratègies a seguir, dins d'una organització tècnica
correcta adequada a les necessitats de la nostra població.
La idea és fomentar tota classe d'esport des d'una perspectiva de qualitat d'ensenyament i aprofitant tots els
mitjans disponibles en el municipi. Dins del desenvolupament normal de les escoles d'iniciació tècnica
esportiva, podem distingir diversos nivells:
• Iniciació.
• Perfeccionament.
• Especialització.

SECTOR DE LA POBLACIÓ
Les activitats esportives estan obertes a tota la població infantil i juvenil del municipi.
La mitjana d'assistència en cursos anuals, així com en els diferents Clubs Esportius que realitzen
activitats en coordinació amb el departament d'esports municipal, ascendeix a un total de 1.650
aproximadament, ja que és fluctuant en nombre de persones inscrites en activitats i clubs.
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OBJECTIUS
• Fomentar la participació i relació social, mitjançant una línia pedagògica i tècnica correcta.
• Incrementar l'activitat física.
• Incrementar el nivell tècnic de l'Esport de Base.
• Fomentar els elements fonamentals de l'Esport.
• Crear una oferta coherent a la demanda que facilite la incorporació de la població juvenil al món
de l'activitat fisicoesportiva.
• Crear la base i fonamentació de nous esports en coherència a la demanda.
• Millorar la qualitat de l'ensenyament, mitjançant cursos de formació específics de reciclatge.
• Crear en l'alumnat una consciència esportiva, aproximant-los a les activitats fisicoesportives, com
a via per a millorar la seua adaptació al mitjà on desenvolupa la seua activitat quotidiana, fomentant
els valors esportius.
• Crear les bases de noves escoles d'iniciació esportiva. Prioritat: Escola d'Iniciació Tècnica i
esportiva de Pilota Valenciana.
• Controlar sota la realització d'un servei de medicina de l'esport a tot l'alumnat alumnes i alumnes,
en què s'incloga un reconeixement mèdic complet i un seguiment anual.
• Realitzar un seguiment fisiològic de l'esportista per part d'un servei de medicina esportiva.
• Facilitar la recuperació de l'esportista mitjançant un servei de fisioteràpia esportiva i de
rehabilitació i clínica mèdica.

DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS
El calendari dels diferents cursos serà aquest que l'escolar del municipi d'Alaquàs, respectant els dies
festius i les vacances (Nadal, falles).
Les sessions del curs es desenvoluparan en funció de cada activitat, tres quarts d'hora o d'una hora
(Programa d'activitats esportives publicat en web municipal).

RECURSOS LOCALS
El servei es dóna en les instal·lacions esportives municipals del Bovalar i el Terç, així com en diferents
centres escolars de la població.

RECURSOS HUMANS
En el departament d'esports existeixen les figures de direcció de servei, d'informació esportiva i
d'auxiliar administratiu, servei de consergeria i manteniment i 32 monitors i monitores d'esports.

RECURSOS MATERIALS
Els necessaris per a cada activitat:
• Material didàctic.
• Materials lúdics.
• Equips musicals.
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➢ ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL L’ALQUERIA
FONAMENTACIÓ
L’Escola Infantil Municipal l’Alqueria és un centre que imparteix el 1er Cicle de l’Etapa d’Educació
Infantil (de 0 a 3 anys) i ha de contribuir al desenvolupament integral a la primera infància (físic,
cognitiu, afectiu i social), així com a la conciliació de la vida laboral i familiar (Llei d’Educació,
Ordenança Municipal).
L’Escola Infantil disposa de 74 places distribuïdes en 5 unitats:
- 1 aula de lactants (8 infants)
- 2 aules d'1 a 2 anys (26 infants)
- 2 aules de 2 a 3 anys (40 infants)
Aquest centre te caràcter plenament educatiu ja que el 1r Cicle és important per diverses raons:
- Perquè en els primers anys de vida és quan és desenvolupen al màxim els connexions neuronals
i el cervell té una major plasticitat.
-

Perquè és un dret de tots els xiquets i xiquetes reconegut en diferents documents i lleis
(Constitució, Llei d’Educació, Declaració dels Drets de la Infància).

-

I perquè com està confirmat pels diferents professionals de l’educació infantil:
“L’aprenentatge comença amb el naixement”.

SECTOR DE LA POBLACIÓ
L'Escola Infantil Municipal l’Alqueria és un espai que està obert a tota la població infantil de la localitat,
des dels 4 mesos als 3 anys.
L’Escoleta compta amb un total de 74 places, que es troben totes cobertes.

OBJECTIUS
L’Escola Infantil Municipal l’Alqueria és un centre que imparteix el 1r Cicle de l’Etapa d’Educació
Infantil (de 0 a 3 anys) i ha de contribuir al desenvolupament integral a la infància (físic, cognitiu,
afectiu i social), així com a la conciliació de la vida laboral i familiar (Llei d’Educació, Ordenança
Municipal).
•

L’Escola Infantil disposa de 74 places distribuïdes en 5 unitats:
1 aula de lactants ( 8 infants )
2 aules de 1 a 2 anys ( 26 infants )
2 aules de 2 a 3 anys (40 infants )

Aquest centre té caràcter plenament educatiu ja que el 1r Cicle és important per diverses raons:
-

Perquè en els primers anys de vida és quan es desenvolupen al màxim les connexions neuronals
i el cervell té una major plasticitat.

-

Perquè és un dret de tots els xiquets i xiquetes reconegut en diferents documents i lleis
(Constitució, Llei d’educació, Declaració dels Drets dels xiquets).
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-

I perquè està confirmat pels diferents professionals de l’educació infantil:
“L’aprenentatge comença amb el naixement”.

DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS
L'horari de l’Escoleta Infantil Municipal és de 9 a 12:30 h, i de 15 a 17 h, disposant de servei d'escola
matinera de 7 a 9 h; i servei de menjador de 12:30 a 15 h, per a facilitar la conciliació de la vida laboral
i familiar.

RECURSOS LOCALS
El servei compta amb les instal·lacions municipals destinades de forma exclusiva per a l’Escoleta. Amb
una unitat de 0-1 any, dos unitats d’1-2 anys, i dos unitats de 2-3 anys.

RECURSOS HUMANS
L’Escoleta compta amb nou educadores, una diplomada en magisteri, directora, cuinera i servei de
neteja.

RECURSOS MATERIALS
- Una gran varietat de llibres adaptats a totes les edats.
- Jocs d'animació lectora: Cartes, guinyol, marionetes, kamisibai, etc.
- Material fungible.

2.2 EIX DE PARTICIPACIÓ
➢ CONSELL DE XIQUETS I XIQUETES
FONAMENTACIÓ
La participació dels xiquets i les xiquetes es basa en els drets fonamentals descrits en la convenció sobre
els Drets del Xiquet (xiquets i xiquetes), adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, el
20 de novembre de 1989, ratificada per les Corts Generals d'Espanya, publicada en el BOE el 31 de
desembre de 1990 i afecta als drets personals fonamentals de llibertat, opinió, associació i informació.
En el context del nostre ordenament jurídic i d'acord amb l'exposició de motius de la Llei orgànica de
Protecció Jurídica del Menor, es diu “El coneixement científic actual ens permet arribar a la conclusió
que no existeix una diferència contundent entre les necessitats de protecció i les necessitats relacionades
amb l'autonomia del subjecte, sinó que la millor forma de garantir socialment i jurídicament la protecció
de la infància és promovent la seua autonomia com a subjectes”.
També, la Llei 7/94 de la Generalitat Valenciana sobre la Infància incorpora els drets individuals i
col·lectius dels xiquets i xiquetes reconeguts constitucionalment, fent referència especial al tema de la
participació infantil “Els xiquets i xiquetes, quan les seues condicions de maduresa ho permeten, hauran
de participar en les activitats que es realitzen en el seu nucli primari de convivència i en tot allò que els
concernisca, i es procurarà la seua plena integració en la vida familiar i social”.
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S'entén la participació com el dret dels xiquets i xiquetes a construir la seua pròpia vida per a
desenvolupar-se de forma autònoma, i estan implicats en aquest procés pares i mares, educadors i
educadores i les diferents administracions. La infància no ha de ser tractada des d'un punt de vista d'un
procés; els xiquets i xiquetes no són projectes de les persones adultes, sens dubte, el període infantil té
un valor per si mateix, i tenen coses que dir sobre la societat en la qual viuen. S'ha de promoure la
participació infantil, facilitant els instruments i mecanismes perquè puguen expressar les seues opinions
en el context social, i així recuperar el protagonisme que els correspon, reconéixer la seua capacitat
d'actuar i plantejar preguntes i respostes útils i eficaces.
Las persones adultes han de valorar la personalitat que hi ha darrere de cada xiquet i xiqueta, com
persones posseïdores de drets i deures implícits. Els xiquets i xiquetes són persones actives capaces de
descobrir problemes socials en la família, l'escola, les institucions, el medi ambient, així com d'aportar
solucions.
La infància no ha tingut un espai propi reconegut fins fa poc temps, per això és necessari l'aparició
d'iniciatives de participació infantil que permeten una visualització de la infància i el seu dret, i creuen
fermament en les potencialitats dels xiquets i xiquetes, compartint els seus espais, realitats i necessitats,
adequant els espais, instruments, criteris, objectius i plans de treball a les capacitats infantils.
Seguint aquests principis, l'Ajuntament d'Alaquàs va acordar en sessió plenària el 27 de setembre de
2001 crear el Consell de Xiquets i Xiquetes, una decisió política i social de primera magnitud. Posant
en marxa al costat de la resta de poders públics, les actuacions necessàries per al desenvolupament
efectiu dels drets de la població infantil i juvenil del municipi d'Alaquàs.
I és al gener del 2002 quan es convoquen les primeres eleccions al Consell de Xiquets i Xiquetes, on
tres representants de cada un dels col·legis a través d'una votació han anat triant democràticament a
través de les urnes a les persones representants que han format part del Consell de Xiquets i Xiquetes
Municipal d'Alaquàs.
El Consell ha servit per a incorporar plenament el procés de construcció del nostre poble als xiquets i
xiquetes, recollint les seues múltiples propostes i inquietuds sobre Alaquàs. I sobretot també està servint
com una gran escola de democràcia i, en definitiva, de formació plural i lliure de ciutadans i ciutadanes.

OBJECTIUS
• Treballar en la defensa dels Drets de la Infància.
• Afavorir i promoure la participació infantil.
• Participar en la millora i canvi del municipi.
• Fomentar la visibilitat del Consell de Xiquets i Xiquetes i amb això la participació d'aquests
en la millora del poble.
• Crear altres canals de participació per a la infància.
• Treballar en la millora de la neteja del municipi.
• Conscienciar i fomentar el respecte al Medi Ambient.
• Participar en la millora de la Mobilitat Sostenible.
• Cooperar i participar en la programació cultural del municipi.
• Acostament i coneixement d'altres consells d'infància.
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DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS.
L'instrument fonamental perquè el Consell funcione és que las persones participants senten que se'ls
està demanant ajuda de debò, que els demanem que contribuïsquen a realitzar un canvi real en el seu
poble.
Han de sentir que la seua participació és útil i avantatjosa i per a això considerem que és necessari que
la temporalització i les activitats que nosaltres proposem siguen del tot voluntàries i flexibles, sent les
persones participants las que tinguen l'última paraula en la decisió de participar-hi o no. D'aquesta forma
el projecte i els temps de les activitats no deixarà de ser això, una proposta, que segurament serà
transformada i creada durant el transcurs de l'any per les persones membres del Consell.
Tenint en compte la premissa anterior i que el consell actual porta treballant tres anys i per tant té
propostes i idees que es van començar a treballar o que es van proposar l'any passat, plantegem les
següents accions i temporalització:
DECLARACIÓ DRETS DEL XIQUET (xiquets i xiquetes)
Aquesta declaració és un pilar bàsic del Consell de Xiquets i Xiquetes pel que és un tema que sempre
està present en l'agenda del Consell i és una qüestió per a treballar transversalment durant tot l'any.
Considerem que el Consell de Xiquets i Xiquetes, precisament per ser representants dels xiquets i
xiquetes d'Alaquàs, ha de ser coneixedor dels drets i com no, el primer a actuar com un gran megàfon
fent arribar a tots els xiquets/ i xiquetes el coneixement d'aquests i el seu compliment.

NETEJA I ORDENANÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA.
Un dels temes que sempre ha preocupat els xiquets i xiquetes del Consell és la neteja del nostre municipi
i principalment els excrements dels animals que la gent deixa abandonats en els carrers, parcs i places.

MEDI AMBIENT.
El medi ambient és un tema que sempre ha estat en l'agenda del Consell de Xiquets i xiquetes.
La intervenció del Consell se centrarà:
• Participar al costat del Departament de Medi Ambient realitzant propostes d'accions concretes
per a millorar els nostres espais i zones verdes.
• Participar en les diferents activitats que es puguen desenvolupar en els horts urbans.
• Col·locar cases niu i els hotels d'insectes que es van realitzar l'any anterior.
• Celebrar el dia Internacional del Medi Ambient.

PARTICIPACIÓ EN LA FESTA DE LA PRIMAVERA.
La festa de la Primavera és un projecte consolidat en el municipi, conegut i valorat positivament per
tota la població, doncs són ja 21 anys consecutius els que avalen aquesta experiència.
Un dels objectius principals que es plantegen en aquest projecte és la participació ciutadana, objectiu
que ha sigut més que cobert, ja que la festa, en si, és un èxit de participació de tot el municipi.
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Associacions, ONG, recursos municipals, etc; s’hi bolquen, sent cada any més associacions les que
volen participar, amb l'objectiu de donar-se a conéixer i realitzar activitats dins d'una jornada educativa
i cultural d'una forma desinteressada.
La participació del Consell en aquesta festa és fixa i altament valorada per les persones participants, i
és una de les activitats clau per a fer-se més visibles a tota la ciutadania.

ACTIVITATS COOPERACIÓ.
Dins del Departament de Cooperació es desenvolupen diferents activitats per a la infància i la joventut,
com:
• La Diada Solidària és una activitat en la qual diferents associacions al costat del Departament
de Cooperació participen realitzant activitats, tallers, etc. amb l'objectiu d'una banda de fer
visible el treball que realitzen i, d'altra banda i el més important, és recaptar diners entre totes
per a un projecte de Cooperació Internacional.
• El Consell de Xiquets i Xiquetes participarà de nou recolzant a l'ONG i el projecte triat i
decidirà quina acció volen realitzar per a col·laborar en la recaptació i difusió del projecte.
• Participar com a jurat en la selecció de la imatge del Joc Solidari. El Joc Solidari és un gran joc
cooperatiu en el qual participen al voltant de 400 xiquets i 90 joves.

II CELEBRACIÓ DIA INTERNACIONAL DE LES CIUTATS EDUCADORES.
Alaquàs pertany a la Xarxa de Ciutats Educadores i l'any passat va ser convidada a participar en la
primera celebració del Dia Internacional de les Ciutats Educadores.
Enguany una vegada més es convidarà al Consell de Xiquets i Xiquetes a poder participar en la
celebració d'aquest dia tan significatiu.
Les activitats se centraran:
• Estar presents en l'acte d'homenatge i participar directament fent una lectura d'un manifest
elaborat per ells.
• Realització de diferents accions que seran proposades pel propi Consell.

ACTIVITATS CULTURALS.
El Consell de Xiquets i Xiquetes treballa molt activament en les múltiples activitats que es programen
des d'aquest Departament i és requerit i consultat en moltes ocasions.
Les activitats se centraran:
• Durant el mes de gener el Consell treballarà fent propostes d'accions que es puguen dur a terme
dins de la programació d'activitats que es realitzen al febrer per l'aniversari del Castell.
• Participar com a jurat en el concurs de premis de literatura i plàstica infantil i juvenil El Teuladí.
Aquest concurs és molt volgut i valorat per tota la comunitat educativa i especialment per la
infància.
• Pregó de Nadal és una altra de les activitats més emotives de l'any, on es convida a diversos
col·lectius; la Unió Musical al costat de la seua banda juvenil, grups musicals, corals adultes i
infantils, associacions a un acte d'inici de celebració de Nadal.
• Acolliment civil. És un acte civil que es realitza en el Castell d'Alaquàs on a través d'un acte es
dóna la benvinguda com a ciutadà i ciutadana d'Alaquàs de present i no de futur a un xiquet o
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•

xiqueta que a Alaquàs. És una celebració en la qual el Consell juga un paper molt important,
mentre acompanya en tot moment a la persona i li dirigeix unes paraules.
La participació del Consell en aquest acte també va ser una proposta i petició que va sorgir del
propi Consell de Xiquets i Xiquetes.

MOBILITAT SOSTENIBLE.
El Consell de Xiquets/es ha treballat al costat d'urbanisme a millorar la mobilitat sostenible en el nostre
municipi, ampliant carrils bici, millorant accés a col·legis, ampliant aparcaments de bicicletes, etc.
Les activitats se centraran en:
• El Consell continuarà fent propostes de millora.
• Celebració del Dia sense Cotxes.
TEMÀTICA

DATES

Drets del xiquet/a

Gener a desembre
Novembre celebració

Mobilitat Sostenible

Gener a desembre
Setembre celebració

Neteja i ordenança animals de companyia

Gener a desembre

Activitats Cultura

Gener a desembre

Activitats Medi Ambient
Activitats Cooperació

Abril a maig

Celebració Ciutat Educadora

Setembre a novembre

RECURSOS LOCALS
El Consell de Xiquets i Xiquetes utilitza diferents espais municipals, Passatge Jove, Castell Palau
d’Alaquàs, Sala de Plens Municipals, centres educatius.

RECURSOS HUMANS
Per al desenvolupament del projecte hi ha una figura professional tècnica en educació del Departament
d'Infància i Joventut, que s'encarrega de l'organització del Consell.

RECURSOS MATERIALS.
Respecte a recursos materials, comptem amb tota la infraestructura i materials audiovisuals que hi ha
al Departament d'Educació i una part de la partida que hi ha consignada en educació per a material
fungible, impremta, etc.
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➢ PROGRAMA CORRESPONSALS JUVENILS 2017
FONAMENTACIÓ
Entenem l’educació NO formal com a l’eina diferent per a poder arribar als i les joves, xics i xiques del
nostre municipi de manera que pugam enamorar-los i enamorar-los per què participen de forma crítica
a la seua realitat diària.
En aquest sentit, l’objectiu essencial del Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Alaquàs és
continuar creant espais, físics i temporals per a poder compartir amb el xics i xiques del seu municipi
moments de formació, de reflexió, de coneixement, de participació crítica. Des de que s’hi és ben menut
és necessiten referències de persones adultes, models dels quals aprendre per imitació. Nosaltres volem
ser un model social alternatiu al dels xarxes socials o la televisió, volem oferir a la joventut models de
vida enriquidora, que els dóna la possibilitat de conèixer la diversitat, la diferència, que els dóna
l'oportunitat d’acceptar a aquelles persones divers i/o diferents. Volem oferir als joves, xics i xiques
models d’apoderament de la joventut mateixa, ser jove “mola”, ser jove és una oportunitat. Volem
ensenyar que ser jove és una oportunitat de construcció del seu futur personal i social, ser jove és una
oportunitat de millora i de canvi.
Entenen a la joventut com a un tot determinat per els seues realitats segons la seua edat i diferents àmbits
com:
- ÀMBIT FAMILIAR: Fill I filla, germà i germana.
- ÀMBIT ACADÈMIC: Alumnat, formatiu.
- ÀMBIT SOCIAL: Joventut, clients i clients, consumidors i consumidors, reivindicatius
i reivindicatives, etc.
- ÀMBIT LABORAL: Treballadors i treballadores.
En tots els casos, edats i àmbit, ens agradaria formar una joventut crítica, participativa que, dins de les
regles del joc, opine i reivindique les idees i postures davant de la vida.
El Programa de Corresponsals Juvenils és l’espai físic, temporal i administratiu per poder dur a terme
tota una mena d’activitats i iniciatives envoltant del nostre objectiu general:
“FORMAR JOVES, XICS I XIQUES, PER A APODERAR-SE, PER A CREURE EN LES SEUES
CAPACITATS I ACCIONS PRÒPIES DE LES SEUES INICIATIVES PARTICIPATIVES PERSONALS
I GRUPALS”
OBJECTIUS
-

Creació d’espais físics i temporals per a que els i les joves de 13 anys a 18 anys puguen
formar-se, compartir, conèixer, informar-se de totes aquelles iniciatives, beques,
programes, activitats, cursos que puguen completar la seua formació.

-

Motivar a la joventut per a l’acció juvenil dins dels programes municipals, comarcals,
autonòmics, estatals i europeus que puguen completar la seua formació com a ciutadà
i quotidiana.

-

Apoderar la figura de la ciutadania jove de forma que crega en les seues pròpies
capacitats i accions per a la participació social. Reivindicar i promocionar els drets de
la infància i joventut.
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-

Treballar i compartir de forma directa amb els joves aspectes socials importants i el seu
paper actiu davant d’ells. Incidir en la prevenció de conductes violentes, previndre
relacions de parella nocives, ajudar als companys i companyes als centres davant
situacions d’aïllament i/o violència física o verbal.

Les reunions es plantegen en una periodicitat mensual i la seua estructura és la següent:
EINES PER A LA COORDINACIÓ I TREBALL EN ELS JOVES
REUNIÓ INICIAL
REUNIONS MENSUALS
SESSIONS
REUNIONS
FORMATIVES
FINALS DE
VALORACIÓ
Una
vegada
el Es realitza resum i Dins de les primeres Habitualment,
promociona i programa informació
d’aquelles sessions
amb
la conforme es van
l’inici del curs de activitats que des del joventut, és necessari desenvolupant
corresponsals es convoca departaments o altres formar a esta en les activitats és precís
a qui estiga interessat a departaments es van a ferramentes
de valorar la seua
una reunió inicial on es programar o desenvolupar: coordinació
i opinió, implicació,
plategen:
- Cursos de formació comunicació amb ella actitud, etc.
com
el de monitor i mateixa.
- Què
suposa
ser
monitora de temps lliure.
corresponsals?
hem
de
- Grup
de No
- Recursos
com
- Obligacions i drets.
difusió
de programar activitats
Carnet Jove.
- Funcions.
whassap.
per el fet de
- Programació
- Què busquem com a
- Correu
programar-les,
és
cultural.
corresponsals.
electrònic.
precís
programar
- Programació
Fem reunions inicials
- Etc.
pensant
les
coses
Al mateix temps, és
amb els equips directius esportiva.
tenen
- Etc.
important formar a la que
dels centres escolars per a
joventut sobre la repercussió real.
informar-los
de
la
importància de la seua
programació.
presència
i
participació cívica.
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DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
SETEMBRE
Iniciem les reunions amb
directors o directores dels
centres de secundària de forma
que ens faciliten l’entrada als
IES per a informar del
programa.

OCTUBRE
Es programen les reunions de
coordinació amb qui vulga
participar de forma voluntària.
Es realitzen dinàmiques i jocs
de
FORMACIÓ
i
INFORMACIÓ, així com
MOTIVACIÓ

NOVEMBRE
Inici d’activitats:
Curs formació i sensibilització sobre
Bons tractes.
Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència contra les Dones.
Prevenció de la Violència de Gènere.
- Planificació inicial de la
campanya de Reis.
Informació
i
lliurament
Consumisme, etc.
d’agendes escolars.
Recerca
ajuda
de
Dia
Mundial
de
la
comerços de la localitat.
Dia Internacional Mobilitat Alimentació.
- Etc.
Sostenible.
Dia
Internacional
de
Exposició “NO EM TOQUES EL
l’Eradicació de la Pobresa.
WHASSAP” de l’IVAJ.
Activitats al pati de cada IES.
- Informació sobre la
SIDA

DESEMBRE
Mercat Solidari IES
Campoamor.
Expo del Joc solidari.

GENER
FEBRER
Clara Mercat Solidari Municipal.
Expo del Joc solidari.
Expo del Joc solidari.
TROBADA
corresponsals
juvenils.
Dia Mundial de la Lluita contra
la SIDA
Dia Internacional de les Persones
amb Diversitat Funcional.
Dia Internacional dels Drets
Humans.
Practica salut.

MARÇ
Expo del Joc Solidari.

ABRIL
Expo del Joc Solidari.

MAIG
-

Joc Solidari.

Dia Mundial de la Salut.
Dia Europeu de la Informació
Juvenil.
Dia del Llibre.
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RECURSOS LOCALS
Les instal·lacions del Passatge Jove, on se situen altres recursos destinats a la infància i joventut, i els
diferents centres escolars on al llarg de l'any es realitzen diferents activitats.

RECURSOS HUMANS
Per al desenvolupament del projecte s’ha destinat una persona del Departament de Joventut que
s'encarrega de l'organització del mateix.

RECURSOS MATERIALS
Pel que fa a recursos materials, comptem amb tota la infraestructura i materials audiovisuals que hi ha
al Departament de Joventut i una part de la partida que hi ha consignada en joventut per a material
fungible, impremta, etc. (Annex).

2.3 EIX DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ.
➢ SERVEI PSICOPEDAGÒGIC ESCOLAR
FONAMENTACIÓ
DECRET 131/1994, de 5 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regulen els serveis especialitzats
d'orientació educativa, psicopedagògica i professional [94/5086].
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre d'Ordenació General del Sistema Educatiu, assenyala en l'article
55. e) que l'orientació educativa i professional és un dels factors que afavoreixen la qualitat i millora de
l'ensenyament al que els poders públics han de proporcionar una atenció prioritària.
En l'article 60 s'estableix al seu torn que, si bé l'orientació de l’alumnat forma part de la funció docent,
la coordinació de les activitats d'orientació la duran a terme professionals amb la deguda preparació.
Així mateix, l'article 36.2 disposa que la identificació i valoració de les necessitats educatives especials
de l’alumnat la realitzen equips especialitzats que establiran en cada cas plans d'actuació per a afavorir
el millor desenvolupament d'aquests alumnes.
Amb la finalitat, doncs, d'assegurar la necessària qualitat de l'ensenyament, la citada Llei orgànica
ordena en la seua disposició addicional tercera, 3.e) que en el procés de la seua aplicació les
administracions educatives crearan serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i
professional que atenguen als centres que impartisquen ensenyaments de règim general.
La Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de les persones amb diversitat funcional, estableix en
el seu títol IV la creació d'equips multiprofessionals i les seues funcions. Per part seua, el Decret
136/1984, de 10 de desembre, del Govern Valencià, va crear els serveis psicopedagògics escolars,
integrant en aquests als equips multiprofessionals i definint un model d'intervenció propi de la
Comunitat Valenciana.
Posteriorment, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l'Educació, va establir
l'orientació educativa com un dels drets bàsics del alumnat, i el Decret 53/1989, de 18 d'abril, del Govern
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Valencià, va definir un nou marc jurídic dels serveis psicopedagògics escolars i dels gabinets
dependents d'altres administracions públiques.
D'altra banda, el Reial decret 1701/1991, de 29 de novembre, disposa en el seu article 5.3 que els
professors d'ensenyament secundari de l'especialitat de Psicologia i Pedagogia exerciran prioritàriament
funcions d'orientació educativa del alumnat i el Reial Decret 986/1991, de 14 de juny, pel qual s'aprova
el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, en el seu article 18, estableix que les
administracions educatives procediran a la creació progressiva de serveis especialitzats d'orientació
educativa, psicopedagògica i professional per a atendre als centres docents de manera que el procés
quede completat en el moment de la implantació total dels respectius nivells i etapes del nou sistema.
En aquest context, la nova ordenació del sistema educatiu, la implantació dels nous currículums,
l'atenció a la diversitat, l'aplicació dels programes d'educació bilingüe, el suport i seguiment del procés
d'integració de l'alumnat amb necessitats educatives especials i la necessitat de coordinació de les
activitats d'orientació tant en itineraris formatius com en la seua vinculació al món del treball, aconsellen
la regulació dels serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional, en el marc
general de la reforma educativa i la seua adequació a les característiques de l'escola valenciana.

SECTOR DE LA POBLACIÓ
El Servei Psicopedagògic Escolar atén a la totalitat d'alumnat d'infantil i primària que es troba
escolaritzat a Alaquàs.
OBJECTIUS
• Participar en el suport i assessorament als centres educatius.
• Elaborar i difondre materials i instruments d'orientació educativa i d'intervenció social i
psicopedagògica, i logopeda, en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
• Coordinar les activitats d'orientació educativa i sociofamiliar que es realitzen en els centres
docents del seu àmbit d'actuació.
• Assessorar el professorat en el tractament de la diversitat de l'alumnat.
•

Assessorar el professorat en el disseny de procediments i instruments d'avaluació, tant dels
aprenentatges de l'alumnat, com del mateix procés d'ensenyament.

•

Detectar aquelles condicions personals i socials que faciliten o dificulten el procés
d'ensenyament i aprenentatge de l'alumnat i la seua adaptació a l'àmbit escolar.

•

Realitzar l'avaluació i la valoració socials, psicopedagògiques i logopèdiques de l'alumnat, per
a la determinació de la seua escolarització més adequada i, si escau, elaborar la proposta de
diversificació curricular o d'adaptació curricular significativa i, si escau, realitzar el tractament
logopeda i rehabilitador.

•

Col·laborar en l'orientació acadèmica, per a afavorir en l'alumnat la presa de decisions.

•

Col·laborar en l'orientació de l'alumnat en els processos de transició a altres etapes i itineraris
educatius, i al món del treball.

•

Dur a terme l'orientació psicopedagògica sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre
l'adaptació personal i social en l'àmbit educatiu.
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•

Assessorar les famílies o als representants legals de l'alumnat, participant, si escau, en el
desenvolupament de programes formatius de pares i mares de l’alumnat.

•

Qualsevol altra que es determine reglamentàriament.

DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS
L'horari d'atenció és directament en els centres educatius, es distribueix en funció de les necessitats.
L'activitat general és l'atenció psicopedagògica de l’alumnat en els centres escolars, aquesta es
distribueix en:
Servei

Número

Atenció a la diversitat

279

Mesures educatives amb suport de PT

496

Informes derivació/coordinació amb especialistes
(USMI, neuropediatria, pediatria).

120

Intervenció en casos de desprotecció de menors.

13

Intervenció en casos d'absentisme escolar.

26

Intervencions en coordinació amb Departament de
Benestar Social.

207

Valoració i atenció en trastorns de conducta
(desobediència, pors, habilitats socials, enuigs,
control d'esfínters).

668

Valoració
i
atenció
en
trastorns
d'articulació/llenguatge (disfàsia, retard simple del
llenguatge, dislàlies funcionals).

283

Valoració i atenció de trastorns de l'aprenentatge
(TGD, aspectes maduratius, retard mental,
alteracions de lectoescriptura).

310

RECURSOS LOCALS
El servei es presta en tots els centres d'infantil i primària, així mateix es presta assessorament a
l’Escoleta Infanil Municipal l’Alqueria. Així mateix, en les instal·lacions de l'Àrea Sociocultural
Municipal, es disposa de despatxos per a la coordinació del propi equip, així com per a l'atenció a
famílies fora de l'horari escolar.

RECURSOS HUMANS
El Gabinet Psicopedagògic Municipal està composat actualment per quatre professionals, dues
psicòlogues i dues pedagogues.
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RECURSOS MATERIALS
- Ordinadors.
- Materials de proves.
- Material fungible.

➢ PROGRAMA DE PREVENCIÓ INFANTIL
FONAMENTACIÓ
Quan naixem, som l’ésser ser més desvalgut de tots els éssers. En aquests primers anys de vida és quan
tindran lloc els majors progressos evolutius. És on més cura cal tindre es fa un entorn ric en estímuls
adequats.
El rol que tenen els pares, mares i educadors és de vital importància per al creixement i
desenvolupament cerebral infantil.
La gran responsabilitat que assumeixen els pares i mares és encara major que en qualsevol de les etapes
posteriors. Satisfer les necessitats primàries d'alimentació, higiene, descans i salut no ho és tot. La
infància necessita, entre moltes altres coses, afectivitat i protecció, necessita sentir-se acceptada i
volguda per a afermar la confiança en si mateix i l'autoestima.
Cada xiquet, cada xiqueta, té dret al fet de ser conegut, respectat i volgut pel que és. Els pares, mares i
altres persones responsables han de potenciar el desenvolupament de la personalitat de xiquet i la
xiqueta, mai modificar-la.
En els primers anys de vida, el sistema nerviós posseeix major plasticitat i, en el qual es pot afavorir a
partir d'estímuls adequats el desenvolupament de noves connexions sinàptiques.
El creixement del xiquet i la xiqueta no és sol de tipus físic. Des del seu naixement i durant tota la seua
vida els menors creixen, es desenvolupen i aprenen. El desenvolupament de la persona pot seguir per
la manera en què juga, aprén, parla i es comporta.
La primera infància és la base del desenvolupament humà; el fet d’incidir en aquesta etapa augmenta
significativament les probabilitats de millorar els nostres sistemes educatius i les nostres nocions.
El Servei d'Atenció a Primera Infància vol aportar a l'etapa de 0 a 3 anys, una etapa clau per al futur,
els coneixements i habilitats per a generar competències en el desenvolupament de cada menor; i
generen climes favorables d'aprenentatge, entorns que eliminen por i que incentiven una metodologia
activa i individualitzada.

SECTOR DE LA POBLACIÓ
El Servei de Prevenció Infantil va dirigit a la població infantil del municipi entre 0 i 3 anys.
Les atencions a famílies durant l'any 2017 són d'unes 534 atencions.
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OBJECTIUS
Servir de suport a pares/mares i que siguen els qui puguen ajudar els seus fills i filles en el
desenvolupament dels recursos innats, fomentant les seues qualitats i consciència. Així xiquets i
xiquetes adquiriran nous valors a una edat primerenca i amb una qualitat òptima.
Ensenyar als pares, mares i altres responsables, a través de jocs, a desenvolupar aspectes del
desenvolupament cognitiu com:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolució del llenguatge.
Les rutines diàries en l'ambient familiar.
El menor massa apegat a la seua mare.
L’enuig i la por.
Control d'esfínters.
Els sentiments contradictoris.
Taller de massatge infantil.
Com aconseguir que la primera experiència d'aprenentatge siga plaent.
Desenvolupar el plaer per la lectura i la música.

Potenciar la felicitat i les possibilitats físiques i intel·lectuals del xiquet/a, a través d'una estimulació,
regulada i contínua del desenvolupament perceptiu, sensorial, comunicatiu, cognitiu, motor, afectiu i
social.
Realitzar activitats, en funció de la seua edat, per a aconseguir un desenvolupament òptim de les seues
capacitats psicomotores, intel·lectuals, afectives i socials que l'ajuden a descobrir les seues facultats
potencials i a aprofitar-les durant els següents anys.
Informar sobre els assoliments que s'espera que el xiquet i la xiqueta aconseguisquen durant l'etapa per
la qual passen.
Realitzar informes oficials per a assegurar que el xiquet i la xiqueta reben l'atenció específica necessària
d'especialistes.
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS
L'horari del servei de Prevenció Infantil és dilluns de 9 a 14 h, i de 15:30 a 19:30 h; i dimecres, de 9 a
14 h. Tallers de massatges infantils i xarrades en les diferents Escoles Infantils, sobre la retirada de
xuplons i bolquers.

RECURSOS LOCALS
El servei es realitza en les instal·lacions adaptades en l'edifici Olivar, on se situa l'Àrea Sociocultural
de l'Ajuntament d'Alaquàs.

RECURSOS HUMANS
El servei de Prevenció Infantil és atés per una persona psicòloga, amb formació específica.
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RECURSOS MATERIALS
• Ordinador.
• Jocs d'estimulació.
• Material de proves psicopedagògiques.
• Material fungible.

➢ PROGRAMA DE FORMACIÓ EN CMF FRANCESC FERRER MARTÍ
FONAMENTACIÓ
El Centre Municipal de Formació va ser creat per a fomentar la formació reglada i no reglada a la
ciutadania d'Alaquàs, especialment per a afavorir la formació de població juvenil de 16 a 30 anys que
no han obtingut titulació i/o formació dins de l'escolaritat obligatòria.
L'Ajuntament d'Alaquàs, treballa amb la col·laboració altres organismes SERVEF, Conselleria
d'Ocupació, Associació de comerciants, totes aquestes col·laboracions fomenten la capacitació laboral
de nombrosos joves al llarg de tota la història del centre.

SECTOR DE LA POBLACIÓ
Una part dels diferents programes de formació que es realitzen en el CMF Francesc Ferrer Martí va
dirigit a la joventut de entre 16 a 30 anys, en moltes ocasions amb escassa formació acadèmica.
La mitjana d'assistència és d'unes 125 persones participants el curs passat.

OBJECTIUS
L'objectiu d'aquest departament en el desenvolupament de la promoció econòmica i ocupació a través
d'activitats, com la formació professional per a l'ocupació, el servei de l'Agència de Col·locació
Municipal, activitats d'orientació laboral, suport a l'emprenedor, etc.

DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS
L'horari del centre va en funció dels cursos, poden ser en horari de matí o vesprada, de dilluns a
divendres.

RECURSOS LOCALS
El servei compte amb instal·lacions pròpies situades al C/ Cid, 44, d’Alaquàs, adaptades a les necessitats
dels diferents cursos, ique disposen d'aulari i tallers.

RECURSOS HUMANS
El centre compta amb personal propi i estable dependent de l'Ajuntament, una figura de direcció i
figures tècniques, així com personal eventual que es contracta en funció dels cursos que s'estiguen
realitzant.
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RECURSOS MATERIALS
• Ordinadors.
• Material de tallers.
• Material fungible.
• Material didàctic.

➢ PROGRAMA DE SEGUIMENT ESCOLAR
FONAMENTACIÓ
El programa seguiment escolar es concreta com a pla de treball coordinat entre Centres Escolars,
Gabinet Psicopedagògic i Serveis Socials de l'Ajuntament d'Alaquàs.
A través de quatre professionals de referència, per al treball en tres trams d'edat:
• INFANTIL (de 0 a 3 anys)
• INFANTIL I PRIMÀRIA (de 3 a 12 anys)
• SECUNDÀRIA (de 12 a 16, prorrogable a 18 anys)
Cada responsable adapta la seua actuació, el model de coordinació i els recursos amb els quals es
coordina d'acord amb les necessitats de la població amb la qual treballa.
Aquest plantejament, porta al fet que tots els agents implicats guien la seua actuació sota una estreta
coordinació, que evite accions aïllades i/o solapades. Per a això una premissa bàsica del programa és
que totes les persones professionals implicades utilitzen aquesta informació, és a dir, siguen
coneixedores de tot el protocol d'actuació, de quan intervé cada professional i també que l'actuació no
acaba en si mateixa sinó que s'estructura com a baula d'una cadena on tots els elements són necessaris
per a possibilitar, en la mesura que siga possible, un òptim desenvolupament de l'alumnat.

SECTOR DE LA POBLACIÓ
El Programa de Seguiment Escolar es duu a terme en tots els centres d'infantil, primària i secundària
de la localitat. Pel que va dirigit a tota la població escolaritzada a Alaquàs en aquests nivells.
El nombre de menors inclosos en aquest programa en infantil i primària ascendeix a 177 i en secundària
128.

OBJECTIUS
1) Previndre el fracàs i abandó escolar.
2) Treballar, juntament amb el Programa Municipal d'Absentisme Escolar, per a la prevenció de
l'abandó escolar, incidint en l’alumnat amb major risc d'abandó i ajudant, per mitjà de la
intervenció socioeducativa, al centre escolar, a la família i als recursos informals de temps lliure,
en la cerca d'estratègies, conjuntes, individuals i grupals perquè l'alumne i l'alumna desitge i es
puga mantindre satisfactòriament en el centre.
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DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS
L'horari és variable en funció de les necessitats.
L'activitat general és realitzar seguiment de xiquets i xiquetes escolaritzats en els diferents centres.
Realitzant tant el seguiment sociofamiliar, com a diferents tipus de tallers (autoestima, habilitats socials)
individuals que es precisen.

RECURSOS LOCALS
El servei es realitza en les instal·lacions del Departament de Benestar Social i en els diferents centres
escolars.

RECURSOS HUMANS
El servei compta amb professionals de Treball Social que realitzen la coordinació amb el gabinet
psicopedagògic de cada centre.

RECURSOS MATERIALS
• Ordinadors.
• Material fungible.

➢ PROGRAMA D'ABSENTISME ESCOLAR
FONAMENTACIÓ
Per a evitar l'absentisme escolar i, per punt, l'abandó del sistema educatiu anticipadament, i per tant el
fracàs escolar, al llarg dels últims 25 anys s'han anat creant un cúmul de legislació que passarem a
comentar, però situant-nos des d'una lògica sectorial.
Des del punt de vista educatiu, la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l'Educació,
assenyala en l’article 1.1 que tots té dret a l'educació, específicament en el seu apartat 4 que afirma que
l'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït.
La Llei Orgànica 8/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu precisa en l’article
5.1 que “l'educació primària i l'educació secundària obligatòria constitueixen l'ensenyament bàsic.
L'ensenyament bàsic comprendrà deu anys d'escolaritat, s’iniciarà als sis anys d'edat i s’estendrà fins als
setze”.
L'atribució a l'administració de la responsabilitat última és la garantia de l'efectivitat del Dret Fonamental
a l'educació, durant el citat període escolar, troba el seu fonament legal bàsic en l'apartat 5 del citat article
27 de la Constitució Espanyola, que estableix que els “poders públics garanteixen el dret de tots a
l'educació mitjançant una programació general d'ensenyament, amb participació efectiva de tots els
sectors afectats i la creació de centres docents”.
En la primera interpretació d'aquests preceptes es podria concloure que les responsabilitats de
l'Administració en relació amb el problema de l'absentisme escolar acaben amb la garantia que tot alumne
en edat d'escolarització obligatòria tinga a la seua disposició una plaça escolar.
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El problema de l'absentisme no se soluciona exclusivament garantint l'existència d'un lloc escolar per a
cada alumne i alumna que ho demane, sinó que exigeix de l'Administració una acció positiva que va més
enllà de la mera garantia d'un lloc escolar, i que inclou l'adopció de mesures efectives per a resoldre els
problemes que estan en l'origen de la no assistència a classe de l'alumant.
Aquesta adopció de mesures positives per a garantir l'assistència efectiva de l'alumnat a classe, tot i que
es puga incloure dins de la genèrica obligació de l'Administració di garantir el dret de tota la població
infantil i juvenil a l'educació que estableix l'article 27 de la Constitució Espanyola, troba la seua més
precís enquadrament en la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l'Educació (LODE),
que en el seu article 1.1 diu: “Tots els espanyols tenen dret a una educació bàsica que els permeta el
desenvolupament de la seua pròpia personalitat i la realització d'una activitat útil a la societat. Aquesta
educació serà obligatòria i gratuïta en el nivell d'educació general bàsica”.
L'alumnat absent afronta el procés formatiu des d'una posició de desavantatge per un doble motiu: D'una
banda, sol estar unit a problemes de tipus social o familiar que incideixen fortament en l'alumnat i d'altra
banda la no assistència contínua a classe comporta ineludiblement l'aparició de disfuncions educatives
com la falta d'adaptació al grup-classe o el retard escolar. Ens trobem, davant del que es denomina un
alumne amb necessitats educatives especials, la integració escolar del qual pansa per l'adopció per part
de l'Administració de mesures de caràcter compensatori que permeten salvar les condicions de desigualtat
amb les quals s'enfronte al fet educatiu.
Des del punt de vista de la protecció de xiquets i xiquetes, la Convenció dels Drets del Xiquet (xiquets i
xiquetes) aprovada per l'ONU el 20 de novembre de 1989 i ratificada per Espanya el 30 de novembre de
1990, per la qual els estats assenyalats es comprometen a satisfer les necessitats bàsiques, que en el seu
article 28.1 estableix que els Estats Parts reconeixen el dret del xiquet a l'educació indicant com a
procediment per a aconseguir aqueix dret el fet d’adoptar mesures per a fomentar l'assistència regular a
les escoles i reduir la taxa d'abandó escolar. I la Carta Europea dels Drets del Xiquet (xiquets i xiquetes),
que recull igualment el dret a l'educació com un dret fonamental de la infància.
La Llei orgànica 1/1996, del 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, que conté una referència
explícita del problema d'absentisme escolar en incloure en l'article 13, dins de les obligacions de la
ciutadania en relació amb la protecció dels drets dels menors, la següent:
1) Els xiquets i xiquetes tenen dret a rebre de les Administracions públiques l'assistència
adequada per a l'efectiu exercici dels seus drets i es garantisca el seu respecte.
2) Qualsevol persona o autoritat que tinga coneixement que un xiquet o xiqueta no està
escolaritzat o que no assisteix al centre escolar de forma habitual i sense justificació, durant el
període obligatori, haurà de posar-ho en coneixement de les autoritats públiques competents, que
adoptarà les mesures necessàries per a la seua escolarització.
3) Les autoritats i les persones que per la seua professió o funció coneguen el cas actuaran amb
la corresponent reserva.
En les actuacions s'evitarà tota interferència innecessària en la vida de xiquets i xiquetes.
El Codi Penal, Llei Orgànica 15/2003, del 25 de novembre, article 75, sanciona a qui deixa de complir
els deures legals d'assistència inherents a la pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment familiar, que inclou
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la nostra legislació civil entre aquests, no solament els de alimentació, roba, habitació i assistència
mèdica, sinó també els de educació i instrucció del menor.
En l'àmbit autonòmic, la Llei 7/1994, del 5 de desembre, la Generalitat València de la Infància, estableix
la coordinació municipal i el pla d'accessibilitat municipal com un element essencial per al seguiment de
l'absentisme escolar.
En aquest àmbit també trobem el Decret 39/2008, del 4 d'abril del Consell sobre la convivència entre els
centres docents no universitaris mantinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de la població
infantil, pares, mares, tutors, tutores, professorat i personal d'administració i serveis. En l’article 52.D
indica: “Escolaritzar als seus fills o filles. Els pares, mares, tutors o tutores dels alumnes que, per acció o
omissió no complisquen responsablement els deures que els corresponen respecte a l'escolarització dels
seus fills o filles, és a dir, que permeten l'absentisme, l'administració educativa, amb un informe previ de
la inspecció educativa, comunicarà a les institucions públiques pertinents els fets, amb la finalitat que
adopten les mesures oportunes per a garantir els drets de l'alumne i l'alumna continguts en el capítol I del
títol II d'aquest Decret”.
Des del punt de vista de l'Administració Local: La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (abril
1985), en el seu article 25.N, ofereix als Ajuntaments la possibilitat de participar en la programació de
l'ensenyament i cooperar amb l'Administració educativa amb la creació, construcció i suport dels Centres
Docents Públics, intervindre en els seus òrgans de gestió i participar en la vigilància i el compliment de
l'escolaritat obligatòria.
SECTOR DE LA POBLACIÓ
El programa d'absentisme escolar va dirigit a tota la població infantil escolaritzada a Alaquàs en
ensenyaments obligatoris, que presente situació d'absentisme escolar.
La mitjana de menors atesos és de 58.
OBJECTIUS
1) Procurar l'assistència regular a classe, amb les condicions de punt de partida com la resta de
l'alumnat, amb els materials escolars i llibres necessaris, fins al final de la seua escolarització, de
l'alumnat absentista o desescolaritzat, per a garantir el dret a l'educació que té tot menor en edat
d'ensenyament obligatori, el seu desenvolupament integral i l'adequada adaptació social.
2) Previndre el fracàs i abandó escolar.
3) Treballar, conjuntament amb el Programa Municipal de Seguiment Escolar, per a la prevenció
de l'abandó escolar, incidint en les persones amb major risc d'abandó i ajudant, per mitjà de la
intervenció socioeducativa, al centre escolar, a la família i als recursos informals de temps lliure,
en la cerca d'estratègies, conjuntes, individuals i grupals perquè l'alumne i l'alumna desitge i es
puga mantindre satisfactòriament en el centre.
4) Detectar i escolaritzar a les xiquetes i xiquets no matriculats en l'edat d'escolarització obligatòria.
5) Recolzar econòmicament a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat en la compra
dels materials bàsics en l'escolarització, com són els llibres escolars, i, sobretot, d'aquells joves
que hagen presentat o presenten clars indicadors d'absentisme o fracàs escolar.
6) Iniciar el seguiment de l'assistència escolar al començament de l'educació infantil per a previndre
l'absentisme i l'exclusió social i educativa en edats primeres (menors de 6 anys).
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7) Actuar en situacions d'absentisme escolar.
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS
L'horari d'atenció és flexible depenent de les necessitats de cada cas.
L'activitat general és la prevenció i l'eradicació de situacions d'absentisme escolar en la localitat.

RECURSOS LOCALS
El servei compta amb despatxos d'atenció en les instal·lacions del Departament de Benestar Social de
l'Ajuntament d'Alaquàs, així com es realitzen activitats en els diferents centres educatius de la localitat.

RECURSOS HUMANS
El servei compta amb una figura professional de Treball Social, així com de diferents figures
professionals que realitzen diferents activitats, educadors, TASOC.

RECURSOS MATERIALS
• Ordinadors.
• Material fungible.

➢ PROGRAMA SEAFI
FONAMENTACIÓ
La Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el sistema de serveis
socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, ordena en el seu Títol II l'organització dels Serveis Socials.
En el Capítol I d'aquest Títol II assigna als Serveis Socials Generals, la funció d'oferir una primera
resposta als conflictes de família i infància, mitjançant actuacions d'informació, assessorament, gestió
d'ajudes econòmiques, cooperació i intervenció immediata.
De la mateixa manera, els articles 14, 15 i 16 inclosos en el Capítol II del Títol II, encomanen als Serveis
Socials Especialitzats l'atenció integral de la família, infància i joventut, mitjançant les actuacions
tendents a la protecció i estabilització de la família, així com del benestar de xiquets i xiquetes.
A fi d'atendre la intervenció especialitzada de caràcter integral en nuclis familiars, existisquen o no
menors en situació de risc o desemparament, es configuren els Serveis Especialitzats d'Atenció a Família
i Infància (SEAFI), com a equips interdisciplinaris específics i especialitzats que actuen en la prevenció,
en l'atenció i en el tractament de les situacions de crisis i de desestructuració familiar.
SECTOR DE LA POBLACIÓ
El servei va dirigit a població infantil i adults del municipi.
La mitjana de casos atesos l'any 2017 ascendeix a 127.
OBJECTIUS
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L'objectiu del SEAFI és la intervenció especialitzada de caràcter integral, en nuclis familiars, existisquen
o no menors en situació de risc o desemparament.
•

•
•
•
•
•
•

Previndre i tractar la desestructuració personal i/o familiar davant les situacions de crisis,
recolzant a les unitats familiars perquè adquirisquen les habilitats i recursos necessaris per a
millorar les seues relacions i aconseguir l'autonomia personal bàsica per a cada un dels seus
membres.
Atendre a les problemàtiques relacionades amb els processos de conflictivitat familiar, situacions
que impliquen un risc de ruptura de la família o situacions en què la parella haja decidit separarse per a ajudar-los a no negar les seues responsabilitats parentals.
Recolzar a aquelles famílies en què s'haja detectat problemes de violència en el seu si, o previndre
aqueixes situacions.
Intervindre de forma individualitzada i amb caràcter integral, en nuclis familiars que es troben
en situació de dificultat social o risc.
Intervindre de forma individualitzada i amb caràcter integral, en nuclis familiars que es troben
en situació de dificultat social o risc.
Intervindre amb famílies formades per un sol progenitor amb menors de 18 anys que es troben
en situacions de dificultat social.
Proporcionar a tots aquells pares que ho desitgen la informació, formació i assessorament
necessaris per a optimitzar el procés de comunicació-relació amb els seus fills i filles.

DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS
L'horari és de dilluns a divendres, amb un horari flexible depenent de les necessitats de cada cas.
L'activitat general és l'atenció a persones que per la seua problemàtica sociofamiliar requereixen d'una
atenció especialitzada d'algun professional del programa.

RECURSOS LOCALS
El servei està situat en les instal·lacions del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament d'Alaquàs.

RECURSOS HUMANS
El servei està composat per diferents tècnics i tècniques de psicologia i educació social, amb àmplia
experiència en el programa.

RECURSOS MATERIALS
• Ordinadors.
• Material fungible.
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➢ PROGRAMA DE MESURES JUDICIALS AL MEDI OBERT
FONAMENTACIÓ
L'entrada en vigor de la Llei Orgànica 5/2000 reguladora de la responsabilitat penal dels menors
(LORPM), al costat de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de protecció integral de la infància i l'adolescència
de la Comunitat Valenciana, constitueix el marc legal i administratiu de referència de la nostra
intervenció socioeducativa amb població infantil i juvenil i població juvenil infractora.
La LORPM regula àmpliament els aspectes substantius, processals i d'execució de la justícia de menors.
La Llei, segons la seua exposició de motius, es basa en els principis generals següents: la seua naturalesa
formalment penal però materialment sancionadora/educativa (punt en el procediment com en les
mesures aplicables a població juvenil infractora); el reconeixement exprés a la població menor d'edat
en tots els drets i garanties penals i processals derivats de l'ordenament constitucional (la seua inspiració
en l'interés superior del menor); la seua flexibilitat en l'adopció de mesures (segons la situació i les
circumstàncies del cas concret); i la competència de les comunitats autònomes per a l'execució de les
mesures imposades amb el seguiment i control judicial corresponent.
La LORPM no solament es limita a enumerar les mesures aplicables en cada cas sinó que defineix el
seu contingut i estableix les obligacions concretes a les quals queda subjecte el menor o el jove.
D'aquesta manera, aquestes s'han d'executar amb la metodologia i els criteris d'actuació definits en els
respectius programes generals, elaborats i aprovats per l'òrgan administratiu competent en la matèria.
En aquest marc judicial, les finalitats de la intervenció al medi obert no són unes altres que expressar la
reprovació dels fets que motiven la resposta judicial, promoure la responsabilització de la població
infantil i juvenil i del context social de referència i desenvolupar processos de capacitació que permeten
concretar, neutralitzar i superar aquells factors, circumstàncies, dificultats o conflictes que incideixen o
determinen el comportament infractor de menors o de joves que són objecte d'aquesta intervenció.

SECTOR DE LA POBLACIÓ
El programa va dirigit a joves que han de complir alguna mesura judicial al medi obert que resideixen
a Alaquàs.
La mitjana de casos atesos durant els últims 6 anys és de 30 joves, en alguns casos, amb diverses
mesures que complir.

OBJECTIUS
• Aplicar les diverses mesures judicials al medi obert, imposades als menors infractors, procurant
al mateix temps proporcionar-los els suports adequats per a superar la situació de conflicte
social en la qual es troben immersos.

DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS
L'horari d'atenció a la població juvenil és de dilluns a divendres, l'horari és flexible i s'adapta a les
necessitats de cada cas.
L'activitat general és la supervisió del compliment de les mesures i el treball de reinserció.
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RECURSOS LOCALS
El servei té despatxos d'atenció en les instal·lacions del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament
d'Alaquàs.

RECURSOS HUMANS
En el programa de mesures judicials, treballen diferents figures professionals, E. Social, educadors,
educadores i persones monitores.

RECURSOS MATERIALS
• Ordinadors.
• Material fungible.

➢ PROTOCOL DE DETECCIÓ DE SITUACIÓ DE RISC EN MENORS
FONAMENTACIÓ
La declaració de risc és una mesura de protecció per a la infància, compatible amb la seua permanència
en el seu nucli de convivència. Suposa intervindre en la Institució familiar per a disminuir/eliminar els
factors de riscos detectats i promoure els factors de protecció del xiquet i la xiqueta i la seua família.
Legislació Estatal:
- Codi Civil.
- Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.
- Llei 54/2007, de 28 de desembre, d'Adopció Internacional.
- Llei d'Enjudiciament Civil.
- La Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l'adolescència (BOE núm. 175, de 23 de juliol de 2015).
- La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència
(BOE núm. 175, de 29 de juliol de 2015).
Autonòmica:
- Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència, de
la Comunitat Valenciana.
- Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana (aprovat per
Decret 93/2011, de 22 de maig, del Govern Valencià i modificat per Decret 28/2009, de 20 de febrer).
Ambdues normes segueixen vigents en tot allò que no haja sigut derogat implícitament per la Llei
Orgànica 8/2015 i la Llei 26/ 2015.

SECTOR DE LA POBLACIÓ
El protocol va dirigit a la protecció dels menors que es troben residint a Alaquàs.
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OBJECTIUS
• Promoció de l'educació parental i marental.
• El foment de programes de sensibilització, intervenció familiar programes especialitzats
d'intervenció familiar.
• El suport a la família des d'intervencions tècniques de caràcter social terapèutic, orientació i
mediació familiar.
• Prestacions econòmiques compensadores.

DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS
L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, amb horari flexible en funció de la necessitat de casa cas.
L'activitat general és la detecció de situacions de risc de menors, per a establir recursos que permeten
la seua permanència en el domicili si és possible o la cerca del millor per a l'atenció al xiquet i la xiqueta.

RECURSOS LOCALS
El servei disposa de despatxos d'atenció en les instal·lacions del Departament de Benestar Social de
l'Ajuntament d'Alaquàs.

RECURSOS HUMANS
El protocol compta amb diferents professionals que treballen de forma conjunta depenent de les
necessitats de cada cas. T. Social, E. Social, personal sanitari i del psicologia.

RECURSOS MATERIALS
• Ordinadors.
• Material fungible.

➢ UNITAT DE PREVENCIÓ EN CONDUCTES ADDICTIVES
FONAMENTACIÓ
La UPCCA d'Alaquàs funciona com un servei estable des de l'any 2000, en el nostre últim Pla Municipal
es continuen contemplant objectius fonamentals plantejats al principi i altres derivats de l'experiència
del treball realitzat en aquests anys.
Continuem pensant que els problemes associats al consum de substàncies sorgeixen a partir de múltiples
i diverses causes i que la tasca preventiva cal abordar-les des de diferents àmbits i àrees.
Sabem també que el consum de drogues comporta riscos per a la salut i pot afectar el desenvolupament
ple de la persona. A més, aquest fenomen es mostra canviant en el transcurs del temps, les drogues més
consumides, les maneres de consum, edats de consum, etc no romanen estables.
Com podem veure l'abordatge d'aquesta problemàtica exigeix tindre en compte totes les realitats
d'aquest complex procés: l'oferta de substàncies, les influències socioculturals, les característiques
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personals implicades en el procés, les competències familiars, característiques dels grups de pertinença
dels joves, els recursos socials i assistencials específics del tema.
El nostre enfocament segueix sustentat en la idea de salut com un estat de benestar físic, psicològic i
social i que és en aqueix sentit on hem de desenvolupar els nostres programes. La nostra finalitat, tan
preventiva com a assistencial, pretén col·laborar al fet que el propi individu siga qui aconseguisca
prendre decisions saludables per a si desenvolupant capacitats.
SECTOR DE LA POBLACIÓ
El Servei va dirigit a la totalitat de la població, realitzant nombroses activitats durant l'any dirigides a
la infància i adolescència.
La unitat realitza xarrades i activitats en els centres d'infantil, primària i secundària de la localitat, així
com escoles de pares i mares.

OBJECTIUS
• Desenvolupar estratègies per a evitar l'aparició o reaparició dels problemes associats a l'ús i
abús de drogues i addiccions.
• Evitar el contacte amb les substàncies o bé retardar l'edat d'inici del seu consum.
• Oferir a la població una informació actualitzada i objectiva de les drogues, i la seua
problemàtica.
• Sensibilitzar i implicar a diversos sectors de la població: professors, família, professionals
sanitaris, policia local, organitzacions i associacions que puguen incidir sobre les accions
preventives en la problemàtica del consum de substàncies i les dependències.
• Potenciar actituds i estils de vida saludables a través dels diferents programes desenvolupats en
la comunitat.
• Incidir especialment en els sectors de la població que estan en contacte amb població infantil i
juvenil: Escola, família, centres de formació específica, etc.
• Afavorir i col·laborar amb iniciatives d'altres sectors de la població, que promoguen activitats
de prevenció i una cultura en salut.
• Oferir assistència primària als ciutadans que acudisquen amb alguna problemàtica associada al
consum de substàncies i/o dependències.
• Promoure i col·laborar amb les propostes d'alternatives d'oci i temps lliure orientades
especialment als joves de la població.
• Detectar els canvis en les actituds i el consum de drogues a través de l'avaluació contínua i
replantejament d'objectius.
• Investigar i col·laborar amb estudis científics que aporten noves perspectives en el camp de les
drogodependències i les addiccions.
• Informar i formar a nous professionals i/o estudiants que desitgen especialitzar-se en el camp
de la prevenció comunitària.
• Treballar les drogodependències incloent la perspectiva de gènere.
• Incidir en la sexualitat, salut sexual i afectiva com a forma de prevenció a través de l'autoestima,
confiança en una mateixa i en el seu desenvolupament personal, presa de consciència dels rols
que se'ns adjudiquen per sexes i els riscos que poden comportar en la nostra vida respecte al
consum de substàncies.
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS
L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, amb horari flexible en funció de la necessitat de casa cas.
L'activitat general és la prevenció en conductes addictives, especialment en la població infantil i juvenil.
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RECURSOS LOCALS
El servei disposa de despatxos d'atenció en les instal·lacions del Departament de Benestar Social de
l'Ajuntament d'Alaquàs. I col·laboració en centres educatius de la localitat.

RECURSOS HUMANS
El servei compta amb una figura professional de la psicologia amb formació especialitzada.

RECURSOS MATERIALS
• Ordinadors.
• Material fungible.
• Material de campanyes.
• Material didàctic.
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DESPESES EXECUTADES 2017

PROGRAMES

PERSONAL

DESPESES
PROGRAMES

147.703,15 €

4.266,37 €

10.689,00 €

5.214,47 €

9.206,68 €

100,00 €

Programa Escola Municipal de Teatre Juan Alabau

11.162,17 €

900,00 €

Programa Activitats Esportives

81.890,91 €

682,00 €

Escola Municipal L’Alqueria, de 0 a 3 anys

256.619,87 €

2.500,00 €

TOTAL 530.934,62 €

517.271,78 €

13.662,84 €

Programa Ludoteques Espai Educatiu i Centre Obert
Programa Apunta’t a l'Estiu i Apunta’t al Nadal
Programa Agències de Lectura

Consell de Xiquets i Xiquetes

4.265,50 €

Programa de Corresponsals Juvenils

4.265,50 €

5.074,97 €

8.531,00 €

5.074,97 €

194.057,80 €

500,00 €

TOTAL 13.605,97 €

Programa de Servei Psicopedagògic Escolar
Programa de Prevenció, de 0 a 3 anys
Programa de Formació en CMF Francesc Ferrer Marti

78.555,49 €

Programa de Seguiment Escolar

27.000,00 €

Programa d'Absentisme
Programa SEAFI

54.230,00 €

Programa de mesures judicials al medi obert

32.829,64 €

Detecció i intervenció en situació de risc en menors

57.500,00 €

Unitat de Prevenció en Conductes Addictives

26.093,04 €

400,00 €

470.265,97 €

900,00 €

TOTAL 471.165,97 €
GLOBAL 1.015.706,56 €
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E. MARC NORMATIU
Marc de Referència global:
En relació al marc normatiu que utilitzarem en el nostre Pla Local d'Infància i Adolescència d'Alaquàs
farem un recorregut al llarg de les diferents referències existents, posant el nostre punt de visió inicial
en les referència internacionals per, a poc a poc, passar de la visió macro a la micro, des d’aquestes
referències més àmplies a les més concretes, a través d'un camí que vindrà marcat per la normativa
europea, passant per la Normativa Autonòmica per a acabar en la normativa d'àmbit local.
D.1. MARC DE REFERÈNCIA INTERNACIONAL
La convenció sobre els Drets del Xiquet/a es compon de les normes que han de regir en les relacions
entre la societat, les persones, les institucions i la infància han de basar-se en l'interés superior del
menor. La convenció dóna compte de tot l'elenc de drets del/la menor: des del dret sagrat a la vida, al
respecte, a la llibertat de pensament, a la protecció, a l'educació, a la salut, a la participació, a ser escoltat
en les decisions que li afecten fins a les responsabilitats deontològiques dels mitjans de comunicació.
Per a tot això crea tota una sèrie de lleis i normatives que creen i emparen aquests drets a tots els nivells,
de les quals en trobem nivell internacional les següents.
Una de les principals seria la Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada per l'Assemblea
General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948 a París. En els seus 30 articles es recullen els
drets humans considerats bàsics, i que són la base dels pactes internacionals de Drets Humans que se’n
desprenen, la naturalesa de tractats de la qual obliguen jurídicament al seu compliment per part dels
Estats firmants a complir-los.
Després d’aquesta primera Declaració Universal dels Drets Humans el 20 de novembre de 1959
l'Assemblea General de les Nacions Unides realitza la primera Declaració dels Drets del Xiquet,
document que serà la base per a tot l'articulat que posteriorment coneixem com les lleis i normatives
dels menors.
Anys després, en 1966, el 16 de desembre es realitza el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics,
adoptat per Nacions Unides que va entrar en vigor al març de 1976, sent ratificat per 167 països. aquest
pacte reconeix drets civils i polítics establint mecanismes per a la seua protecció i garantia.
Posteriorment Espanya el 13 d'abril de 1977 ratifica el Conveni número 138 de l'Organització
Internacional del Treball, de 26 de juny de 1973, sobre edat mínima d'admissió a l'ocupació, tot i que
no entra en vigor fins al 16 de maig de 1978 i es publica en el BOE número 109 de 8 de maig de 1978)
Si tractem el tema de la dona, i més concretament, la discriminació a què la dona s'ha vist sotmesa, ens
centrem en la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona,
aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides el 18 de desembre de 1979 i ratificada per
Espanya el 16 de desembre de 1983,que serà el pilar i la base per a les posteriors legislacions sobre
l'eradicació de qualsevol tipus de discriminació contra les dones.
Si ens tornem a centrar en el tema del/la menor, tornem a trobar amb tres normatives que marcaran
clarament tot tipus de legislació posterior en relació a aquest col·lectiu en tots els àmbits:
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− Resolució 40/33, de 29 de novembre de 1985, regles mínimes de les Nacions Unides per a
l'Administració de Justícia de Menors, promulgades el 6 de setembre de 1985. També conegudes
amb el nom de Regles de Beijing.

− Conveni sobre els Drets del Xiquet. Adoptada per les Nacions Unides, el 20 de novembre de 1989.
Ratificat per les Corts Generals d'Espanya i publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el 31 de desembre
de 1990. i vigent des del 5 de gener de 1991, les idees del qual claus són l'interés superior de la
xiqueta o el xiquet, la no-discriminació, la supervivència, el desenvolupament i la participació
infantil.

− Conveni relatiu a la protecció del xiquet i a la cooperació en matèria d'adopció internacional,
elaborat a la Haia el 29 de maig de 1993 i ratificat per Espanya el 30 de juliol de 1995, on es
contempla l'adopció com una de les formes de protecció de la infància i es garanteix que les
adopcions es realitzen tenint en compte l'interés del xiquet o la xiqueta.
Posterior a aquestes tres normatives apareix el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i
Culturals, adoptat per Nacions Unides el 16 de desembre de 1996 i que entra en vigor al gener de 1976.
Tot i que aquest Pacte no atén exclusivament als i les menors sí que és de rellevància per a aquest
col·lectiu, ja que compromet els firmants a treballar per a garantir a les persones drets, no tan sols
econòmics, socials i culturals, sinó també drets laborals, a la salut, a l'educació i a un nivell de vida
adequat.
L'any 2000, i a causa de la situació de crisi absoluta en què es troben alguns dels països i el tracte que
està rebent la infància d’aquests, es creen una sèrie de protocols facultatius sobre la participació dels
xiquets i xiquetes en els conflictes armats i sobre la venda de menors, la prostitució infantil i la
utilització dels menors en la pornografia, aprovats per Nacions Unides reforcen la protecció de la
infància contra la seua participació en els conflictes armats i l’explotació sexual. S’han d'interpretar
com un tot a la llum de la Convenció sobre els Drets del Xiquet. (Xiquets i xiquetes).
En 2002 a través d'una Sessió Especial de les Nacions Unides, per primera vegada són els xiquets i
xiquetes els que participen activament en la construcció de la seua pròpia normativa a través del
document “Un món apropiat per als xiquets i xiquetes” en què es defineixen quatre esferes d'acció: vida
sana, educació de qualitat, protecció i lluita contra VIH-SIDA.
Per a finalitzar aquest punt farem una àmplia referència a la Convenció sobre els drets de les persones
amb discapacitat de l'ONU del 13 de desembre de 2006, la qual ens indica En l'Article 2 que no pot
existir discriminació per motius de discapacitat, afirmant que per:
S'entendrà com a discriminació per motius de discapacitat qualsevol distinció, exclusió o
restricció per motius de discapacitat que tinga el propòsit o l'efecte d'obstaculitzar o deixar
sense efecte el reconeixement, gaudi o exercici, en igualtat de condicions, de tots els drets
humans i llibertats fonamentals en els àmbits polític, econòmic, social, cultural, civil o d'un
altre tipus. Inclou totes les formes de discriminació, entre elles, la denegació d'ajustos
raonables.
Seguint amb el mateix Conveni en els seus Principis Generals, concretament En l'Article 3.g, podem
observar que existirà un clar respecte per la diferència i l'acceptació de les persones amb discapacitat
com a part de la diversitat i la condició humana.
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Entre les Obligacions Generals que recull el Conveni sobre els drets de les persones amb discapacitat
són moltes les que ens interessen remarcar en el nostre Pla Local d'Infància i Adolescència, tot i que
potser les més importants a destacar de l'Article 4 són:
c) Tindre en compte, en totes les polítiques i tots els programes, la protecció i promoció dels
drets humans de les persones amb discapacitat.
f) Emprendre o promoure la investigació i el desenvolupament de béns, serveis, equip i
instal·lacions de disseny universal, d'acord amb la definició de l'article 2 de la present
Convenció, que requerisquen la menor adaptació possible i el menor cost per a satisfer les
necessitats específiques de les persones amb discapacitat, promoure la seua disponibilitat i ús,
i promoure el disseny universal en l'elaboració de normes i directrius;
g) Emprendre o promoure la investigació i el desenvolupament, i promoure la disponibilitat i
l'ús de noves tecnologies, incloses les tecnologies de la informació i les comunicacions, ajudes
per a la mobilitat, dispositius tècnics i tecnologies de suport adequades per a les persones amb
discapacitat, donant prioritat a les de preu assequible;
h) Proporcionar informació que siga accessible per a les persones amb discapacitat sobre
ajudes a la mobilitat, dispositius tècnics i tecnologies de suport, incloses noves tecnologies,
així com altres formes d'assistència i serveis i instal·lacions de suport;
i) Promoure la formació dels professionals i el personal que treballen amb persones amb
discapacitat respecte dels drets reconeguts en la present Convenció, a fi de prestar millor
l'assistència i els serveis garantits per aqueixos drets.
Per a finalitzar amb aquest apartat i, així mateix, amb les referències que estem realitzant a la Convenció
sobre els drets de les persones amb discapacitat és important remarcar el seu Article 7 que ens parla
dels xiquets i xiquetes discapacitats:
1. Els Estats Parts prendran totes les mesures necessàries per a assegurar que tots els xiquets i les
xiquetes amb discapacitat gaudisquen plenament de tots els drets humans i llibertats fonamentals
en igualtat de condicions amb els altres xiquets i xiquetes.
2. En totes les activitats relacionades amb els xiquets i les xiquetes amb discapacitat, una
consideració primordial serà la protecció de l'interés superior del xiquet (i la xiqueta).
3. Els Estats Parts garantiran que els xiquets i les xiquetes amb discapacitat tinguen dret a expressar
la seua opinió lliurement sobre totes les qüestions que els afecten, opinió que rebrà la deguda
consideració tenint en compte la seua edat i maduresa, en igualtat de condicions amb els altres
xiquets i xiquetes, i a rebre assistència apropiada d'acord amb la seua discapacitat i edat per a
poder exercir aqueix dret.
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D.1.1.1 NORMATIVA EUROPEA
Passarem ara a remarcar aquella normativa europea que té a veure amb la protecció dels drets de les
persones i de la infància, intentant no tornar a repetir aquella que transcendeix els límits del marc
europeu.
La primera normativa per a citar és el Conveni europeu fet a Roma, el 4 de novembre de 1950, que se
centra en la protecció dels drets humans i llibertats fonamentals. El Conveni va ser ratificat per Espanya
el 26 de setembre de 1979 (BOE núm. 243, de 10 octubre 1979).
La següent normativa és la Carta Social Europea, realitzada a Torí el 18 d'octubre de 1961, ratificada
per Espanya el 29 d'abril de 1980 (BOE núm. 153, de 26 juny 1980; rect. BOE núm. 192, d'11 agost
1980); seguida pel Conveni de la Haia, de 5 d'octubre de 1961, sobre competència de les autoritats i la
Llei aplicable en matèria de protecció de menors, ratificat per Espanya el 29 d'abril de 1987 (BOE, núm.
199, de 20 agost 1987; rect. BOE núm. 267, de 7 novembre).
I llavors en 1992 apareix la Carta Europea dels Drets del Xiquet.(Xiquets i xiqyetes). Resolució A.0172/92 (Diari Oficial de la Comunitats Europees, 8 de juliol de 1992). La Carta Europea dels Drets
del Xiquet, (xiquets i xiquetes), és una de les més rellevants. Es tracta d'una Recomanació del Parlament
Europeu en la qual es reconeix la importància que la infància té com a etapa de la vida d'una persona,
així com el paper de la família en la satisfacció de les necessitats dels xiquets i xiquetes i el fet de que
tals necessitats engendren una sèrie de drets per a la infància que tenen com a conseqüència unes
obligacions per a la família, l'Estat i la societat.
Posterior a aquesta apareix el Reglament (CE) núm. 2.201/2003 del Consell, de 27 de novembre de
2003, relatiu a la competència, el reconeixement i l'execució de resolucions judicials en matèria
matrimonial i de responsabilitat parental.
I tornem llavors a un altre moment clau amb la Carta Europea d'Informació Juvenil. 2004. El treball
d'informació juvenil comprén tots els temes d'interés per a la joventut, i és susceptible d'incloure un
ampli ventall d'activitats: Informació, assessorament, consell, orientació, suport, capacitació i formació,
treball en xarxa i remissió a serveis especialitzats. Les activitats es poden facilitar pels centres
d'informació juvenil, pels serveis d'informació per a joves d'altres estructures o bé per mitjà de
procediments electrònics i d'un altre tipus.
Finalment, trobem el Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra
les dones i la violència domèstica, d'11 de maig de 2011, ratificat per Espanya el 6 de juny de 2014.

D.1.2 MARC DE REFERÈNCIA ESTATAL
En relació amb el marc de referència estatal farem un recorregut per la normativa nacional, per a després
fer també un recorregut per l'autonòmica, i posteriorment fer-ho per la local.

D.1.2.1 NORMATIVA NACIONAL.
A nivell nacional la primera normativa creada és el Conveni de 7 de maig de 1954, que és un document
que es redacta entre el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) i el Govern Espanyol
(BOE, núm. 279, de 21 novembre 1959), i que serà un dels marcs de referència per a les posteriors
normatives en relació a l'àmbit dels i les menors.
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Posterior a aquest Conveni, i amb un rang superior trobem la regla marc del nostre país, la Constitució
Espanyola de 1978.
La Constitució Espanyola fa menció expressa en l'article 39.1, Capítol III, Títol I, a l'obligació dels
poders públics d'assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família. En el paràgraf 2, del
mateix article, se'ls assigna als poders públics la competència d'assegurar la protecció integral dels fills
i filles, iguals aquest ant la llei, amb independència de la seua filiació i de les mares siga quin siga el
seu estat civil. L'obligació de protecció integral dels fills i filles és, en primer lloc, dels pares i mares,
abans que, dels poders públics, tot i que aquests hauran de facilitar als pares i mares les condicions per
a exercir aquestes funcions per a les i els menors no suplantant la família en el seu contingut.
I conclou l'article 39 amb un paràgraf on s'inscriu la protecció de la infància en el marc dels acords
internacionals que vetlen pels seus drets.
En l'article 18.1 la Constitució garanteix el dret a l'honor i a la intimitat personal i familiar.
En l'article 20.5, expressament es limita la llibertat d'expressió i informació per a aconseguir la protecció
de la joventut i infància.
Després de l'entrada en vigor de la Constitució Espanyola es crea una sèrie d'articulat de gran
importància per a la infància. En el present document farem una referència a la legislació que pensem
que són de gran rellevància per al Pla de la Infància i l'Adolescència, tot i que en algunes d'elles ens
pararem a ressaltar alguns xicotets detalls:

− Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder judicial (BOE núm. 157, de 2 juliol, rect. BOE núm.
264, de 4 novembre).

− Llei 14/1986 de 25 d'abril, General de Sanitat.
− Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Aquesta Llei, en relació als i les menors és de gran
importància al nostre país, perquè en l'article 4 estableix que “l'ensenyança bàsica és obligatòria i
gratuïta per a totes les persones. Comprén deu anys d'escolaritat i es desenvolupa de forma regular
entre els sis i els setze anys d'edat. No obstant això, els alumnes tindran dret a romandre en règim
ordinari cursant ensenyança bàsica fins als díhuit anys d'edat, complits l'any que finalitza el curs.
Sense perjuí que al llarg de l'ensenyança bàsica es garantisca una educació comuna per als
alumnes, s'adoptarà l'atenció a la diversitat com a principi fonamental. Les Administracions
educatives i les Corporacions locals coordinaran les seues actuacions, cada una en l'àmbit de les
seues competències, per a aconseguir una major eficàcia dels recursos destinats a l'educació i a
contribuir als fins establerts en aquesta Llei”.

− Llei Orgànica 1/1996 de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del
Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.
En el Títol I comença enunciant un reconeixement general de drets continguts en què Espanya
és part, a més han de ser utilitzats com a mecanismes d'interpretació de les distintes normes
d'aplicació a les persones menors d'edat.
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“D'altra banda, del conjunt de drets de les i els menors, s'ha observat la necessitat de matisar
alguns d'ells, canviant, d'una banda, la possibilitat del seu exercici amb la necessària protecció
que, per raó de l'edat, les i els menors mereixen.”
“La Llei regula els principis generals d'actuació enfront de situacions de desprotecció social,
incloent-hi l'obligació de l'entitat pública d'investigar els fets que conega per a corregir la
situació per mitjà de la investigació dels Serveis Socials o, si és el cas, assumint la tutela del
menor per ministeri de la llei.”
“Com a innovadora es pot qualificar la situació dins de les situacions de desprotecció social
del menor, entre situació de risc i de desemparament que donen lloc a un grau diferent
d'intervenció de l'entitat pública.”
Es consagren “el principi d'agilitat i immediatesa en tots els procediments tant administratius
com judicials que afecten les i els menors per a evitar perjuís innecessaris que puguen derivarse de la rigidesa d'aquells.”
Es crea la figura de l'acolliment provisional i es flexibilitza l'acolliment distingint-se entre el
simple, quan és previsible el retorn del menor a la seua família, i el permanent, i dotarà a aquest
de major estabilitat i d'autonomia a la família acollidora per mitjà de l'atribució per part del
jutge de facultats de tutela.
A més, es crea la figura de l'acolliment preadoptiu com a fase prèvia d'adaptació a les adopcions
definitives.
En matèria d'adopcions es crea el requisit d'idoneïtat dels adoptants i es regula l'adopció
internacional.

− Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
− Llei 4/2000 d'11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració
social.

− Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors; i el
seu Reglament desenvolupat per Reial Decret 1.774/2004.
En l'àmbit de Protecció Jurídica del Menor, l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 5/2000, de
12 de gener, reguladora de la Responsabilitat Penal dels Menors, aplicable a les persones majors
de catorze anys i menors de díhuit, per la comissió de fets tipificats com a delictes o faltes en
el Codi Penal, o en les lleis penals especials i definida per la seua naturalesa formalment penal,
però materialment sancionadora-educativa, pel reconeixement exprés de totes les garanties que
es deriven del respecte dels drets constitucionals i de les especials exigències de l'interés del
menor, per la flexibilitat en l'adopció i execució de les mesures aconsellades per les
circumstàncies del cas concret i per la competència de les comunitats autònomes en l'execució
de les mesures imposades. Llei Orgànica 5/2000 Reguladora de la Responsabilitat Penal dels
Menors (LORPM). La competència administrativa per a l'execució de les mesures adoptades
pels Jutges de Menors en les seues sentències fermes correspon a les comunitats autònomes
(art. 45 LORPM). Reial Decret 1.774/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, es planteja reduir els delictes o faltes de les persones
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majors de 14 i menors de 18 a través de mesures sancionadores de caràcter educatiu que
afavorisquen la reinserció de les persones joves infractores.
Reial Decret 1.774/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica
5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

− Llei 1/2002, de 22 de març reguladora del Dret d'Associació (BOE núm. 73, de 26 de març).
En l’exposició de motius, Capítol VI: “La present Llei reconeix la importància del fenomen
associatiu, com a instrument d'integració en la societat i de participació en els assumptes
públics, contribuint a l'exercici de la ciutadania i representant els interessos dels ciutadans
sobretot en els àmbits de polítiques de desenvolupament, medi ambient, drets humans, joventut,
salut pública, cultura, creació d'ocupació o altres de semblant naturalesa, per la qual cosa la
Llei contempla la possibilitat de concessió d'ajudes i subvencions.
Per això, s'inclou un capítol dedicat al foment que incorpora, el règim de les associacions
d'utilitat pública, com a instrument dinamitzador de la realització d'activitats d'interés general
i es dicta a l'empara de l'article 149.1.14.8 de la Constitució.
L'important paper dels voluntaris haurà de ser tingut en compte en les distintes associacions
segons els termes establert en la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat.”

− Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l'ordre de protecció de les víctimes de la violència
domèstica.

− Reglament 2.201/2003 del Consell de 27 de novembre de 2003 relatiu a la competència i
reconeixement i l'execució de resolucions judicials. En matèria matrimonial de responsabilitat
parental, pel qual es deroga el Reglament 1.347/2000.

− Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència
de gènere.

− Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones
en situació de dependència.

− Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
− Llei 54/2007, de 28 de desembre, d'adopció internacional. Llei 5/2012, de 6 de juliol, de
mediació en assumptes civils i mercantils.

− Reial Decret 174/2011, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de
dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia
Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

− Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
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− Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l'adolescència i la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la
infància i a l'adolescència. Aquesta Llei 26/2015 realitza una profunda reforma del sistema de
protecció de menors, 20 anys després de l'aprovació de la L.O. 1/1996 de Protecció jurídica del
menor.
La reforma està integrada dins del sistema de protecció a la infància a Espanya i es realitza
d'una banda des d'una Llei Orgànica atés que afecta drets fonamentals i llibertats públiques (Llei
Orgànica 8/2015) i per una altra la Llei (Llei Ordinària) 26/2015 que afecta diverses normatives
substancials, la primera, a la Llei de Protecció Jurídica del Menor, al Codi Civil, la Llei
d'Adopció Internacional, la Llei d’Enjudiciament Civil i a una vintena de normes.
Diu el legislador que “l'objectiu de la reforma és adaptar els instruments de protecció de menors
als canvis socials, per a aconseguir compliment efectiu de l'art. 39 CE i els instruments
internacionals ratificats per Espanya”.
La raó que la reforma s'haja realitzat en dues lleis és que tot el que afecte drets fonamentals i
llibertats públiques ha de ser aprovat per Llei Orgànica i les altres qüestions han sigut regulades
per Llei ordinària. Així, la L.O. 8/2015 regula qüestions com l'internament en centres en casos
de trastorn de conducta o l'entrada en domicili per a l'execució de mesures de protecció, per
afectar la llibertat i drets fonamentals dels menors i les seues famílies.

− Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
dels Treballadors.

D.1.2.2 NORMATIVA AUTONÒMICA.
Passem ara a fer referència a aquella normativa autonòmica que pot ser de gran rellevància en referència
al Pla de la Infància i l'Adolescència.
La primera llei a tindre en compte seria la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per
la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV 3032 de
10 de juliol), llei que emmarca els programes base dels Serveis Socials i els recursos de què es podran
beneficiar els i les menors, junt amb els seus nuclis convivencials.
Posterior a aquesta trobem el Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el
Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana, que estableix els
principis d'actuació en matèria de protecció de menors. Alguns d’aquests principis, constitueixen una
referència per a generar criteris d'actuació. Es destaca com a principis i criteris:
•
•
•
•
•

Primacia de l'interés superior del menor sobre qualsevol altre interés digne de
protecció.
Respecte dels drets reconeguts als menors en les Lleis i en els Tractats i Convenis
Internacionals.
Prevenció, com a criteri d'actuació en situacions de risc o desprotecció.
Intervenció familiar.
Subsidiarietat en l'adopció de mesures.
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•
•
•
•
•
•

Integració social.
Responsabilitat pública de l'acció protectora.
Coordinació interinstitucional i caràcter interdisciplinari en la presa de decisions.
Agilitat, objectivitat, imparcialitat i seguretat jurídica en l'acció protectora.
Transparència en els procediments.
Deure de reserva dels professionals.

El Decret va patir una modificació a través del Decret 28/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es
modifica el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana, aprovat
pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Consell.
La següent normativa que trobem és l'Ordre de 19 de juny de 2003, de la Conselleria de Benestar Social,
per la qual es regula la tipologia i condicions materials i de funcionament dels Centres de Protecció de
Menors, a la Comunitat Valenciana.
En relació amb l'àmbit sanitari és interessant destacar el Protocol per al reconeixement del dret a
l'assistència sanitària als menors estrangers a què es refereix la modificació de l'art. 3 de la Llei 16/2003,
de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut, i Protocol per al reconeixement del
dret a l'assistència sanitària a les dones estrangeres embarassades a què es refereix la modificació del
mateix article de la mateixa llei.
I també en aquest mateix àmbit, trobem l'Orde de 9 de març de 2006 de la Conselleria de Sanitat i de la
Conselleria de Benestar Social per la qual s'implanta el Full de Notificació per a l'atenció sociosanitària
infantil i la protecció de menors en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. I Llei 8/2008 de 20 de juny de
la Generalitat, DOVG núm. 5.793 de 26/06/2008 dels drets de salut de Xiquets i Adolescents.
La següent la normativa que trobem és la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat
Valenciana, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, la qual
actualment es troba en modificació i es presenta un avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana
d'Infància i Adolescència 2017 en el qual els i les menors són l'eix central de la pròpia llei, són ells els
que creuen la seua legislació, amb el seu propi llenguatge, i són nucli i part de la mateixa.
En 2008 trobem dos normatives diferències. En primer lloc, apareix l'Ordre de 17 de gener de 2008, de
la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'organització i el funcionament dels centres de
protecció i l'acolliment residencial i d’estada de dia de menors a la Comunitat Valenciana. I
posteriorment la Llei 14/2008, de 14 de novembre d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV
núm. 5.900, de 25 de novembre).
Durant l'any 2010 apareixen, també dues normatives que podem relacionar amb l'àmbit d'influència del
nostre Pla de la Infància i l'Adolescència. La primera serà el Decret 23/2010, de 22 de gener, del Consell,
pel qual es desenvolupa l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana.
Seguit posteriorment per l'Ordre 1/2010 de 3 de maig de la Conselleria d'Educació i de la Conselleria
de Benestar Social per la qual s'implanta el Full de Notificació de la possible situació de desprotecció
de la menor detectada des de l'àmbit educatiu a la Comunitat Valenciana i s'estableix la coordinació
interadministrativa per a la protecció integral de la infància.
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Si ens centrem ara en l'àmbit esportiu, veiem com l'any 2011 apareix la Llei 2/2011, de 22 de març, de
la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.
En aquesta llei s'assenten les bases de suport, foment i protecció per als xiquets/es i joves en matèria
esportiva, que són:
Article 2: Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, dins de les seues
competències, promocionaran, coordinaran i regularan l'esport i l'activitat física d'acord amb
els següents principis rectors.
També marcarà aquesta llei les mesures de protecció que es faran efectives per als esportistes en edat
escolar, que es troben recollides en el seu articulat:
Article 15. La Generalitat vetlarà per l'adequada formació i protecció dels esportistes en edat
escolar aplicant les mesures necessàries, amb especial atenció a les següents:
1. Es facilitarà l'educació integral dels xiquets i joves, sobre la base de l'educació
física.
2. S'exigirà als tècnics i entrenadors dels esportistes en edat escolar que acrediten una
titulació oficial en activitat física i esport adequada per a garantir la seua formació en
funció de l'edat i nivell esportiu.
3. No es podran exigir drets de retenció, formació o qualsevol altre tipus de
compensació econòmica per als esportistes menors de 16 anys entre entitats esportives
de la Comunitat Valenciana.
4. Es propiciarà que tots els xiquets i joves en edat escolar, amb independència de les
seues capacitats individuals, puguen participar en els Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana i altres programes de promoció esportiva del Consell Valencià de l'Esport.
5. Es facilitarà per l'òrgan competent en matèria de sanitat el control de l'estat de salut
i aptitud per a la pràctica esportiva dels esportistes en la seua etapa escolar.
6. Es garantirà per la xarxa pública sanitària l'assistència gratuïta als participants en
els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i altres programes de promoció
esportiva del Consell Valencià de l'Esport.
En 2013 apareix el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social. En el seu Capítol
VII, denominat de la Protecció Social, En l'Article 51, és on es plantegen els serveis socials als i les
menors amb discapacitat.
L'any 2014 trobem que el marc normatiu torna augmenta i crea dues noves lleis. La primera és la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa; l’altra és la Llei 10/2014 de desembre, DOGV núm. 7.434 de 31/12/2014, de Salut de
la Comunitat Valenciana.
A principis de 2015 trobem la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern
i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. I ja no trobem cap legislació més fins a la Llei
15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.
En aquesta llei 15/2017, la participació de la joventut es revela com un eix fonamental per a abordar les
accions a emprendre, tant en els processos de presa de decisions com en el seu desenvolupament.
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Així mateix, en el preàmbul d’aquesta mateixa Llei 15/2017 de 10 de novembre, de la Generalitat, de
polítiques integrals de joventut, s'extrau de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de Nacions
Unides, adoptada per l'Assemblea General de l'ONU al setembre de 2015, que va entrar en vigor
oficialment l'1 de gener de 2016, estableix un pla d'acció a favor de les persones, el planeta i la
prosperitat, amb la intenció d'enfortir la pau universal i l'accés a la justícia: “En el món actual, les
persones joves ja no volen únicament ser informades sobre les polítiques públiques, els plans i els
models de desenvolupament que els impacten; volen dissenyar-los, prendre les decisions i ser el vehicle
que els implementen. Com a joves volen tindre un rol actiu per mitjà del paper principal de la
participació juvenil significativa en tots els nivells de presa de decisió, per a garantir un
desenvolupament sostenible, un creixement econòmic inclusiu, la promoció de societats pacífiques i
l'eradicació de la pobresa.”
Per a finalitzar, ens queda assenyalar la Llei 19/2017 20 de desembre de la Generalitat de Renda
Valenciana d'Inclusió. I els dos avantprojectes que actualment existeixen a la Comunitat Valenciana
que són: Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana d'Infància i Adolescència 2017 i
l'Avantprojecte de llei de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, de 30 gener 2018.
D.1.2.3 NORMATIVA LOCAL
Per a finalitzar amb l'apartat de la normativa recorrerem les tres normes marc de la normativa local, Llei
reguladora de les Bases de Règim Local, la Carta Municipal dels Drets dels Xiquets/es i la Declaració
de la Situació de Risc. També és interessant destacar, que, tot i que no són d'àmbit local, en aquest
apartat farem referència a les lleis autonòmiques 8/2010 i 2/2011 en referència a l'articulat de l'àmbit
local.
En referència a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en l'article 25.N,
ofereix als Ajuntaments la possibilitat de participar en la programació de l'ensenyança i cooperar amb
l'Administració educativa amb la creació, construcció i suport dels Centres Docents Públics, intervindre
en els seus òrgans de gestió i participar en la vigilància i el compliment de l'escolaritat obligatòria.
En relació amb la Carta Municipal dels Drets dels Xiquets i Xiquetes que trobem en el Reglament de
Participació Ciutadana d’Alaquàs, aprovada definitivament per acord del Ple de 28.04.2005, publicat
BOP núm. 135, de 09.06.2005, trobem en el seu Capítol II, Article 7:
Tots els xiquets i xiquetes han de ser protegits contra qualsevol forma de maltractament (físic,
psíquic, emocional, corrupció, explotació, etc.) o abandó. L'Ajuntament vetlarà perquè cap
xiquet i xiqueta es veja afectat per aquesta situació. Per a això, s'establiran sistemes adequats
de detecció i tractament propis en col·laboració amb altres administracions i entitats, i es
donaran els recursos necessaris per al dit fi.
L'Ajuntament actuarà davant de qualsevol forma de discriminació contra els xiquets i xiquetes,
i promourà campanyes a favor de la tolerància i la solidaritat.
En l'article 9 ens indica que:
L'Ajuntament, en col·laboració amb altres administracions públiques, desenvoluparà
programes socials de prevenció i atenció social destinats a lluitar contra l'explotació dels
menors, la marginació, la pobresa, supressió de les barreres arquitectòniques, millora de les
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condicions de vivenda, etc., procurant l'eradicació de totes les maneres de barranquisme o
poble marginal.
En relació amb el Capítol III titulat “de la família”, en l'article 12 es fa referència a:
L'Ajuntament reconeix el dret del xiquet i la xiqueta a viure en un ambient familiar adequat per
al seu desenvolupament físic, psicològic i social. Per a això col·laborarà amb altres
administracions desenvolupant programes socials destinats a les famílies i, en general, per a
aquelles amb greus dificultats en l'àmbit convivencial (drogoaddicció, alcoholisme,
maltractaments). Entre ells: Educació familiar, acolliment familiar, desinstitucionalització de
menors, etc.
I respecte al Reglament que estableix i Regula el Procediment per a les declaracions de la Situació de
Risc dels Menors en el Municipi d'Alaquàs, trobem l'Aprovació definitiva adoptada per l'acord del Ple
de 28.10.2010. Publicat al BOP 01.02.2011
Si ens fem ressó ara de la Llei de la Comunitat Autònoma de València 8/2010, de 23 de juny, de Règim
Local, veiem com en l'article 33 en referència a les competències dels municipis s'afirma:
k) Prestació dels serveis socials, promoció, reinserció social i promoció de polítiques que
permeten avançar en la igualtat efectiva d'homes i dones.
o) Participar en la programació de l'ensenyança i cooperar amb l'administració educativa en
la creació, construcció i sosteniment dels centres docents públics, intervindre en els seus
òrgans de gestió i participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria; la
conservació, manteniment i vigilància dels edificis i recintes dels col·legis públics d'educació
infantil, educació primària i educació especial; cooperar amb l'administració educativa en
l'obtenció de solars per a la construcció de nous centres públics.
I ja per a finalitzar el marc normatiu ens centrarem en les competències municipals en l'àmbit esportiu
i per a ells en la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la
Comunitat Valenciana, que en l'article 7 afirma que són competències dels municipis:
1. Els municipis exerceixen, bàsicament, les labors de promoció, planificació i gestió
esportiva, en l'àmbit de les seues competències, propiciant la participació, la integració i
la cohesió social.
2. Són competències municipals les següents
b) Fomentar l'esport, en especial l'esport per a tots i l'esport en edat escolar.
d) Coordinar amb les autoritats educatives l'ús de les instal·lacions esportives
municipals i dels centres docents públics, tant per a la impartició de l'educació física
com per a la pràctica de l'esport i l'activitat física en horari extraescolar.
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F. FONTS CONSULTADES
RELACIÓ DE PLANS D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA ANALITZATS I ALTRES FONTS
•

PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA 2015-2017. Aprobado por Acuerdo de
Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015.

•

II PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 20132016. Aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de Abril de 2013.

•

PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MADRID (PLIAM) 2016-2019.
VII Convocatoria de Reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia UNICEF Comité
Español. Aprobado en la Junta de Gobierno de 20 de Octubre de 2016.

•

II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ANDALUCÍA 2016-2020. Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales.

•

I PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL AYUNTAMIENTO PEDROLA
(PROVINCIA DE ZARAGOZA) 2016-2019.

•

PLA LOCAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA AJUNTAMENT DE MISLATA 20142018. Regidoria d’Infància.

•

I PLAN MUNICIPAL INTEGRAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 2014-2018.

•

Máster en Protección Jurídica de Personas y Grupos Vulnerables. Universidad de Oviedo.
Facultad de Derecho. Curso 2014-2015.
¿Nueva Legislación del Menor?: Análisis de las reformas propuestas por el Proyecto de Ley
de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia.
Realizado por Nuria Otero Suárez y Dirigido por Miguel Presno Linera.

•

Diagnòstic Social d’Alaquàs 2018. Diagnòstic Social sobre l’Exclusió Social al Municipi.
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