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1.

INTRODUCCIÓ

1.1. Participació social de la infància
Les polítiques d'infància, com totes les polítiques públiques, es pensen, es planifiquen i s'avaluen per
aconseguir la màxima incidència en la vida dels infants i els adolescents. Es fan doncs, per a la
infància pensant amb l'interès superior de l'infant, tal com proposa la Convenció dels drets de l'infant.
Però hem de preguntar-nos quina és la participació que han tingut els infants i adolescents de
Catalunya en l'establiment d'aquestes polítiques: responen a les seves inquietuds?, a la percepció de
les seves necessitats?, a les solucions que impulsarien?. Fins avui, les polítiques d'infància s'han
pensat, planificat i avaluat des dels adults, des d'una posició de 'saber què li cal a la infància' a
Catalunya. En una paraula, atorgant-nos el coneixement de l'interès superior de l'infant i relegant la
participació social dels infants i adolescents a qüestions 'menors'.
Les actuacions que comporten les polítiques d'infància han d'incloure la participació social dels infants
i els adolescents tant en les decisions, com en la seva planificació i avaluació, atès que en són els
destinataris i, sobretot, per tal que elles i ells mateixos siguin portaveus del seu propi interès superior.
Els infants i adolescents han de participar, com a ciutadans de ple dret, en la vida política de les
decisions públiques i, molt especialment, en aquelles que els afecten d’una manera directa. Aquest és
un repte ara i aquí: la participació social dels infants i adolescents en la vida política, acostumats com
estem de veure, identificar i, sobretot, referir-nos als infants i adolescents com a 'menors', quan són:
ciutadans avui i ciutadans demà.

1.2. Polítiques públiques i transversals
L’interès superior de l’infant, a més d’implicar la participació social i activa dels infants i adolescents en
la vida política, també comporta un canvi en la mirada dels agents que pensen, planifiquen i avaluen
les polítiques d’infància: col·locar l’infant i l’adolescent en el centre de les polítiques d’infància i
adolescència. Aquesta decisió, reconeguda en la Convenció dels drets de l’infant així com les
observacions del Comitè que fa el seguiment de la seva aplicació per part dels estats que l’han
ratificat, i altres indicacions i recomanacions europees i nacionals, com el Pacte per a la Infància i la
Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, implica la
necessitat d’incloure la transversalitat dels drets de la infància i l’adolescència en les polítiques
públiques:
-

-

-

-

iniciatives polítiques que requereixen la cooperació interdepartamental per desenvolupar accions
adreçades a un mateix destinatari infant o adolescent amb una problemàtica multidimensional:
salut, social, educativa,....
polítiques adreçades a la infància i l’adolescència que són transversals per naturalesa atès que
abasten tots els àmbits de la vida dels infants i adolescents, com pot ser l’enquesta que es vol
realitzar sobre benestar infantil adreçada als infants i adolescents de Catalunya.
iniciatives departamentals que incideixen en l’exercici dels drets dels infants d’una manera directe
o indirecte i, per aquesta raó, s’ha de valorar l’impacte que poden tenir en el seu benestar abans
dur-les a terme.
...

Així mateix, des d’una perspectiva de transversalitat de gènere “els poders públics han d’introduir la
perspectiva de gènere en el desenvolupament i l’avaluació de les mesures que adopten amb relació
als infants i els adolescents, de manera que en totes les actuacions i tots els programes que els
adrecen es tingui en compte que són nois i noies i que poden tenir necessitats iguals o específiques”
(art. 10.1, Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència).
Aquesta visió transversal de les polítiques públiques d’infància i adolescència s’ha de concretar en:
- Els documents i materials de comunicació i informació procurant evitar un ús sexista del
llenguatge i de les imatges estereotipades per raó de gènere, així com la utilització de termes que
minoritzen per a referir-se a ciutadans de ple dret com ho són els infants i adolescents.
- Els indicadors d’activitat i d’impacte per tal que estiguin desagregats per franges d’edat i sexe,
prioritàriament, així com altres variables rellevants en les polítiques d’infància i adolescència com
pot ser la situació social i econòmica de la seva família.
- Una representació equilibrada d’infants i adolescents en els òrgans de representació
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Adaptar a un llenguatge assequible i comprensible els documents i missatges que es vulgui fer
arribar a la infància i l’adolescència.

1.3. Planificació anual
Les polítiques en infància i adolescència es duen a terme mitjançant el pla d’atenció integral a la
infància i l’adolescència i en períodes quadriennals, tal com estableix l’article 21 de la Llei 14/2010 dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, concretant el desplegament del Pacte per a la
infància, establert en el mateix Pacte i en el Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula
Nacional i les taules territorials i locals d’infància.
El Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 – 2018 es desplega en dues línies: una
planificació estratègica amb un periodicitat quadriennal, d'abast nacional, i una planificació operativa
anual de les polítiques d’infància i adolescència de la Generalitat de Catalunya. L’una és el marc de
referència global de les polítiques integrals i transversals en infància i adolescència a Catalunya,
mentre que l’altra és la Planificació anual del Govern de la Generalitat de Catalunya en polítiques
d’infància i adolescència.
La planificació operativa del Pla d'atenció integral, així com es va fer amb l'estratègica, s’emmarca en
el mateix Sistema de polítiques integrals en infància i adolescència i, per tant, inspirant-se en els
mateixos principis reguladors: coneixement compartit, cooperació institucional i lideratge distribuït. Des
d’una perspectiva més instrumental, conceptualment, s’emmarca en la Guia per a la planificació i
1
pressupostació estratègica de la Generalitat de Catalunya .

Planificació operativa
La planificació operativa recull, anualment, informació sobre actuacions en infància i adolescència,
pressupost per dur-les a terme i indicadors per mesurar-les i fer-ne el seguiment. Aquesta informació
prové de quatre fonts: [1] el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya, [2] els Grups
de treball d’àmbit pel desplegament del Pacte per a la Infància, [3] la Taula Nacional de la Infància de
Catalunya i [4] els Departaments de la Generalitat de Catalunya. S’elabora a finals d’any i principis del
següent, de tal manera que en cada planificació es contempla el tancament de l’any anterior i la
planificació de l’any en curs, seguint els cicles que estableix l’administració de la Generalitat per a
l’elaboració de la planificació i pressupostació anual.
Actuacions: Les propostes d’actuacions per a la planificació anual provenen, com dèiem, de quatre
fonts:
1. El Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya
Enguany s’ha traduït a lectura fàcil el Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació
territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya, el Pacte per a la Infància i
l’Enfocament estratègic del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 – 2018 per tal que
els membres nois i noies del Consell puguin fer-se una composició de lloc i, a partir d’aquí, fer
propostes que s’incloguin en la Planificació anual.
2. Els Grups de treball d’àmbit del desplegament del Pacte per a la Infància
Els Grups de treball d’àmbit vinculats a la Taula Nacional de la Infància, es convoquen una vegada a
l’any per identificar les propostes i les prioritats anuals que, a criteri de cada grup, la Generalitat de
Catalunya, a través dels seus departaments, hauria de tenir present en la seva planificació anual en
polítiques d’infància i adolescència.
Són oberts i hi pot participar tota entitat o institució interessada a reflexionar, debatre i fer propostes en
polítiques d’infància i adolescència. Els departaments també hi participen. Els Grups de treball d’àmbit
pel desplegament del Pacte per a la Infància són, d’acord amb els sis àmbits del Pacte per a la
Infància i l’àmbit inclòs en l’annex 2:
1. Participació social de la infància
2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats
1

Guia per a la planificació i pressupostació estratègica de la Generalitat de Catalunya.
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_pressupostos/arxius/GUIA-de-planificacio-i-pressupostacio-estrategica-de-la-Generalitat-deCatalunya_actualitzacio-2014.pdf
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3.
4.
5.
6.
7.

Atenció a la infància: Salut
Atenció a la infància: Educació i Valors
Atenció a la infància: Família
Mitjans de Comunicació
Polítiques integrals i transversals en infància i adolescència.

3. La Taula Nacional de la Infància de Catalunya
El Ple de la Taula Nacional de la Infància a Catalunya està composada per representats dels
departaments de la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes, les Diputacions provincials,
l’Observatori dels drets de l’infant i de les Taules Territorials d’Infància.
La Taula Nacional, a iniciativa dels òrgans que la componen pot fer propostes anuals per tal que, previ
acord del Ple, s’incloguin en la Planificació anual.
Els Grups de treball operatiu els crea la Taula Nacional per aprovació del Ple, per estudiar i analitzar
qüestions específiques de la seva competència o fer-ne el seguiment, d’acord amb el que estableix el
Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància.
4. Els Departaments de la Generalitat de Catalunya
Cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya aporta anualment un inventari de les
actuacions en infància i adolescència previstes en la seva planificació anual. L’inventari recull, també,
el pressupost i els indicadors per fer-ne el seguiment.
Pressupost: L’inventari d’actuacions departamentals es compila per agrupacions, segons la seva
temàtica, de les quals es recull el pressupost executat de l’any anterior i el pressupost previst i
executat l’any de la planificació.
Indicadors: Per fer el seguiment de les polítiques integrals en infància i adolescència que comporta la
planificació operativa anual, l'Oficina tècnica de la Taula Nacional de la infància identifica i proposa
2
3
indicadors clau: indicadors d’activitat i indicadors d’input , per mesurar i fer el seguiment de cada
actuació proposada. Prioritzant els indicadors d’activitat que responen a un criteri d'idoneïtat:
indicadors referits a infants i/o adolescents i el seu entorn: família, professionals o serveis. D'altra
banda, confecciona indicadors pertinents per mesurar i fer el seguiment de les actuacions proposades
pels Grups de treball d'àmbit que els departaments valoren incloure en la seva Planificació anual, i es
lliuren als departaments per a què es posicionin respecte els indicadors proposats assumint-los o
proposant-ne uns altres.
Els indicadors aporten informació sobre el valor assolit l’any anterior [Valor real n0], el valor esperat
l’any de la planificació [Valor esperat] i el valor assolit en finalitzar l’any de la planificació [Valor real
n1].

La diferència entre el valor real i el valor esperat és la fita i esdevé l’objectiu operatiu que
ens indica l’increment, el decrement o el manteniment del valor que es vol assolir en
cadascun dels indicadors inclosos en la planificació operativa anual.

Interpretació dels indicadors. Els indicadors s’interpreten segons el sistema de càlcul per mesurar-los:
- Valor acumulat anual: és el valor d’indicador que varia al llarg de l’any i mesura el volum total de
l’actuació en tot l’any, de gener a desembre.
- Valor de tall a desembre: és el valor que mesura el resultat d'una actuació en un moment
determinat: a 31 de desembre.
- Valor anual: és el valor d'un indicador que no te variacions al llarg de l’any. Inclou la variant Valor
percentual anual.
2

Anomenem Indicadors d’activitat als indicadors que ‘se centren en el nivell d’activitat’,‘indicadors d’output [que] mesuren la quantitat de
productes, activitats o serveis públics produïts o el nombre de clients servits’. Guia per a la planificació i pressupostació estratègica de la
Generalitat de Catalunya, 2014, pàg. 32.
3
Indicadors d’input: ‘Els indicadors d’input mesuren els recursos necessaris per produir o proveir un determinat bé o servei públic. Inclouen
recursos humans, financers, materials, etc’. Guia per a la planificació i pressupostació estratègica de la Generalitat de Catalunya, 2014, pàg.
32.
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Valor dicotòmic: és el valor d'un indicador que mesura el grau d'assoliment d'una actuació.
L’actuació s'interpreta que està en curs fins que no assoleix el 100% i es dóna per finalitzada [].

Numeració dels indicadors. Els indicadors segueixen una numeració alfanumèrica per indicar el
document origen. Els documents es troben en l’apartat d’annexos d’aquest document.
- Grups de Treball d’Àmbit: s’utilitza la lletra (G) a l’inici de la numeració.
- Taula Nacional de la Infància: s’utilitza la lletra (T) a l’inici de la numeració.
- Departament de la Generalitat de Catalunya: s’utilitza la lletra (D) a l’inici de la numeració.
- Consell Nacional dels Infants i els Adolescents: s’utilitza la lletra (N) a l’inici de la numeració.

Planificació anual
La Planificació anual contempla les actuacions proposades pel Consell Nacional dels Infants i els
Adolescents, les proposades o aprovades per la Taula Nacional de la Infància i una selecció de les
actuacions dels Departaments i de les actuacions dels Grups de treball d'àmbit.
Actuacions del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents en la Planificació anual: Totes
les actuacions proposades o aprovades pel Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de
Catalunya s’inclouen en la Planificació anual. A partir de les propostes del Consell es confeccionen
indicadors per mesurar i fer el seguiment de les actuacions proposades. La numeració dels indicadors
per mesurar les actuacions del Consell Nacional és alfanumèrica i s’inicia amb la lletra (N).
Actuacions proposades pels Grups de treball d'àmbit incloses en la Planificació anual: Les
actuacions dels grups s'inclouen en la Planificació anual quan el/s departament/s les incorpora en la
seva planificació anual, bé sigui tal com les formulen els grups, bé sigui amb la modificació o
modificacions que proposi el departament. Tot seguit, l'Oficina tècnica de la Taula Nacional
confecciona indicadors clau, prioritzant els indicadors d’activitat per davant dels indicadors d’input, per
mesurar i fer el seguiment de les actuacions. Aquests indicadors es lliuren als departaments per a què
els valorin: assumint-los o proposant-ne uns altres, els quals s'inclouen en la Planificació anual.
Actuacions de la Taula Nacional de la Infància en la Planificació anual: Totes les actuacions
proposades o aprovades per la Taula Nacional de la Infància s'inclouen en la Planificació anual.
L’Oficina tècnica de la Taula Nacional confecciona indicadors clau: prioritzant els indicadors d’activitat
per davant dels indicadors d’input, per mesurar i fer el seguiment de l'encàrrec efectuat pel Ple als
Grups de treball operatiu per estudiar i analitzar qüestions específiques.
Actuacions proposades pels Departaments incloses en la Planificació anual: Les actuacions dels
departaments s'inclouen en la Planificació anual quan, prioritàriament, disposen d'indicadors d’activitat
per mesurar i fer el seguiment de l'actuació. És a dir, indicadors que responen al criteri d'idoneïtat
esmentat: indicadors referits a infants i/o adolescents i el seu entorn: família, professionals o serveis.

Les actuacions proposades o aprovades per la Taula Nacional de la Infància, les
proposades pels Grups de treball d'àmbit i incloses pels Departaments en la seva
planificació anual, i les actuacions departamentals mesurades, prioritàriament, amb
indicadors d'activitat, s'inclouen i componen la Planificació anual.

1.4. Aprovació de la Planificació anual
La Planificació anual s’aprova per acord del Ple de la Taula Nacional de la Infància.
Posteriorment, es presenta a la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància que avalua el
desplegament del Pacte, integrada per una representació de la Taula Nacional d’Infància i
representants de les organitzacions, entitats i grups parlamentaris signants del Pacte per a la Infància,
així com una representació del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC).
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2.

Eix 1. Participació social de la infància

PLANIFICACIÓ ANUAL 2016

De cada actuació [Actuacions i subactuacions] s’identifica, abans del seu enunciat, la font que fa la proposta: Consell Nacional dels Infants i els Adolescents
[CNIAC], Grups de treball d’Àmbit [GTA], Taula Nacional de la Infància [TNIC] o Departament [DEP]. La numeració de cada actuació es correspon amb la
numeració fixada en el seu document d’origen (veure Annexos). S’informa, també, de l’any que es fa la proposta [Any proposta], l’organisme o organismes que la
4
duen a terme o la impulsen [Organisme/s]. De cada indicador [Indicadors] , s’informa el valor de referència de l’any anterior [Valor n0], el valor esperat [Valor
esperat] i el valor assolit [Valor n1] l’any de la planificació, així com l’organisme que proveeix la informació [Organisme proveïdor]. S'ha ressaltat l’any de la proposta
amb fons negre per indicar les actuacions prioritàries a criteri de la Taula Nacional i dels Grups de treball d’àmbit de desplegament del Pacte.

Eix 1. Participació social de la infància
Objectiu estratègic 1.1.

Garantir l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants i adolescents, en especial a aquells assumptes que tenen una
incidència directa en els infants i adolescents

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Participació en actes per a la difusió del CNIAC i els drets dels infants

N7.1.

Creació d’un grup de treball per preparar el 20N. Manifest i que els Consells d’infants hi puguin participar - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents

N7.2.

Creació d’un grup de treball per preparar la difusió del CNIAC a la Festa dels Súpers i al Festival de la infància de Barcelona - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents

N7.3.

Creació d’un grup de treball per participar en el Simposi internacional organitzat per la Universitat de Barcelona (UB) - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents

1.2.
1.3.

Elaborar una guia per a la participació ciutadana dels infants i adolescents des dels serveis i equipaments
Revisar si es disposa de documents previs

G1.2.1.

Constituir el grup de treball pel programa d’impuls dels consells de participació territorial dels infants i adolescents - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

Valor dicotòmic

GTA

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

G1.2.2.

-----

---

-------



0%
0%
0%

CNIAC




TSF (DGAIA)

 (100%)

Disposar d’un programa de foment de la participació dels infants i adolescents - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
Valor dicotòmic

4

---

2016

Valor dicotòmic

2016

7.

2015

CNIAC

Mesura 1.1.1. Divulgar els drets dels infants i adolescents en els sectors estratègics

---

---

0%



Quan l’actuació o l’inidicador es planifica per primera vegada, el valor de l’indicador en anys anteriors s’informa amb [---], i també quan no s’ha pogut quantificar.
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Objectiu estratègic 1.1.

Eix 1. Participació social de la infància

Garantir l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants i adolescents, en especial a aquells assumptes que tenen una
incidència directa en els infants i adolescents

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

Valor 2017

Valor 2018

2015

Valor esperat 2016

N6.1.

Disposar d’un document de propostes per a la difusió de la Convenció dels drets per l’any 2016 - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents

7.2.

Cicle a la Filmoteca de Catalunya adreçat a l'alumnat per tal de fomentar la cultura de pau i dels drets humans

D7.2.1.

Nombre d’alumnes assistents a les sessions de la Filmoteca de Catalunya per tal de fomentar la cultura de pau i dels drets humans - Dept. de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge

7.6.

Premi a experiències de participació a l’escola o de foment de la pràctica dels valors democràtics a l’escola desenvolupades
en centres educatius de primària i secundària

D7.6.1.

Nombre d’escoles participants al premi Participa a l’Escola - Dept. de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

40.6.

Carnet Jove (de 14 a 29 anys)

D40.6.1.

Nombre de titulars del Carnet Jove - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGJ

55.1.

Joc dels Drets (on-line)

D55.1.1.

Nombre d’entrades en el Joc dels drets dels infants - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
1.100

529.206

310

2016

2015

2016

525.000

GOV

2016

1.100

41

30

600

TSF (DGJ)

2016

527.372

623

GOV

TSF (DGAIA)

2016

Valor acumulat anual

27

950

 (100%)

2015

Valor acumulat anual

845



2015

Valor anual

---

CNIAC

2015

DEP
DEP

Valor 2015

Fer propostes a la DGAIA per a difondre la Convenció dels Drets de l’infant per tot Catalunya

Valor anual

DEP

Valor esperat 2015

6.

Valor dicotòmic

DEP

Valor 2014

Organisme/s

2015

DEP

Interpretació de l'indicador

Any proposta

TSF (DGAIA)

30

530.000

300

GTA

Mesura 1.1.2. Avaluar l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants
1.1.

Enquestar els infants i adolescents per avaluar l'exercici dels drets

D56.1.1.

Disposar d’un pla per a l’elaboració d’una enquesta adreçada a la infància i l’adolescència de Catalunya - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
Valor dicotòmic

G1.1.1.

---



 (100%)

Disposar d’una enquesta sobre l'exercici dels drets adreçada a la infància i l’adolescència de Catalunya - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
Valor dicotòmic

---

---

0%

25%
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Objectiu estratègic 1.2.

Eix 1. Participació social de la infància

Capacitar els agents socialitzadors per fer efectiu l’exercici autònom dels drets dels infants i adolescents tant a nivell
individual com col•lectiu

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

1.6.
1.7.

Formar educadors/es socials en la creació d'associacions d'infants i adolescents
Formació continuada

G1.6.1.

Disposar d’un programa de formació en la creació d’associacions d’infants i adolescents - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

G1.6.2.

Nombre de formacions realitzades - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

Valor dicotòmic

Valor anual

---

TSF (DGAIA)



0%



0%

1

1.8.

Incloure la creació d'associacions d'infants i adolescents en el currículum universitari d'educació social

G1.8.1.

Inclusió de la creació d’associacions d’infants i adolescents en la formació dels educadors i educadores socials - Dept. d’Economia i Coneixement, SU.

1.10.

Incloure la participació ciutadana dels infants i adolescents en el currículum universitari: magisteri, personal sanitari, educació
social, cicles superiors, ciències de l'activitat física i esportiva

G1.10.1.

Inclusió de la participació ciutadana d’infants i adolescents en el currículum de les formacions universitàries esmentades - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

1.11.

Incloure la participació ciutadana dels infants i adolescents en la formació continuada dels àmbits de magisteri, personal
sanitari, educació social, educació física i esportiva

G1.11.1.

Inclusió de la participació ciutadana en la formació continuada del personal sanitari, educació social, cicles superiors - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

7.3.

Cursos adreçats a professorat d’ESO i Batxillerat en matèria de memòria, pau i drets humans

D7.3.1.

Nombre de cursos de formació adreçats a professors d’ESO i Batxillerat en matèria de memòria, pau i drets humans

Valor dicotòmic

Valor anual

---

0%

No previsible
ECO (SU)

 (100%)
ECO (SU)

 (100%)
ECO (SU)

 (100%)

1

2

2016

Valor dicotòmic

---

2015

GTA
GTA

---

---

0%

Nombre d’educadors/es socials que han rebut formació en la creació d’associacions d’infants i adolescents - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

Valor dicotòmic

GTA

---

---

G1.6.3.

Valor anual

DEP

---

2015

GTA

Valor dicotòmic

2016

Disposar d’un programa de foment de la participació dels infants i adolescents - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

TSF (DGAIA)

2016

G1.2.2.

2015

Oferir formació en participació assembleària i participació ciutadana

2015

1.5.

2015

GTA

Mesura 1.2.1. Formar en sectors estratègics sobre els drets dels infants

2

1
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Objectiu estratègic 1.2.

Eix 1. Participació social de la infància

Capacitar els agents socialitzadors per fer efectiu l’exercici autònom dels drets dels infants i adolescents tant a nivell
individual com col•lectiu

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Detectar i estudiar experiències i bones pràctiques, i fer-ne difusió

G1.2.2.

Disposar d’un programa de foment de la participació dels infants i adolescents - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
Valor dicotòmic

Objectiu estratègic 1.3.

---

---

2016

1.9.

2015

GTA

Mesura 1.2.2. Divulgar bones pràctiques en l’exercici de drets
TSF (DGACC,
DGAIA)



0%

Promoure la participació individual i col·lectiva dels infants i adolescents segons el seu nivell de maduresa que tingui
incidència en processos de presa de decisions

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Difusió del CNIAC i creació de nous consells: donar a conèixer el CNIAC a tot Catalunya, aconseguir més vocals pel CNIAC i
aconseguir que els pobles i ciutats on no hi ha Consells Territorials d’infants n’hi hagi

N1.1.

Disposar d’una base de dades amb tots els municipis de Catalunya, correus i e-mails - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT1

N1.2.

Enviament de cartes als municipis que no tenen Consell territorial d’infants o que no està vinculat al CNIAC - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT1

N1.3.

Elaboració d’un vídeo explicant què és el CNIAC - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT1

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

-------





2016

1.

2015

CNIAC

Mesura 1.3.1. Desplegar el decret dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya
CNIAC (GT1)

 (100%)
50%



 (100%)

N1.4.

Enviar informació a través de les cartes, cartells i vídeos, als ajuntaments que no tenen Consell d’infants - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT1

N1.5.

Dissenyar i digitalitzar els cartells- Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT1

N1.6.

Col·laborar amb la Comissió d’impuls de la participació de la infància de la Generalitat per a la creació de nous Consells d’infants - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents,
GT1

N1.7.

Fer xerrades als ajuntaments i/o col·legis per difondre el CNIAC - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT1

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

-----

---

-----

---

0%



0%



0%
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Objectiu estratègic 1.3.

Eix 1. Participació social de la infància

Promoure la participació individual i col·lectiva dels infants i adolescents segons el seu nivell de maduresa que tingui
incidència en processos de presa de decisions

Valor esperat 2016

---

---

0%



Elaboració del Règim intern: El Règim intern del CNIAC ha de servir per organitzar el funcionament del CNIAC

N2.1.

Elaborar del reglament de Règim intern del CNIAC - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT2

N2.2.

Votar el reglament en l’última Assemblea de l’any del CNIAC - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT2

N2.3.

Aprovació per part del Servei jurídic de la DGAIA del Règim intern del CNIAC - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT2

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

-------



---

Valor 2017

Valor 2018

2016

Valor 2015

2.

Valor dicotòmic

CNIAC (GT2), TSF
(DGAIA)

CNIAC (GT3)

 (100%)
 (100%)
0%



N2.4.

Fer una guia didàctica de funcionament de les comissions i grups de treball - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT2

N2.5.

Definir els diferents càrrecs del CNIAC i les responsabilitats que comporten - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT2

N2.6.

Fer un document de preguntes freqüents (FAQ) - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT2

N2.7.

Publicar a ‘Lectura fàcil’ el Règim Intern - Dep. De Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

3.

Comunicació interna per tal que tots els vocals es puguin comunicar entre ells i conèixer totes les novetats i informacions del
CNIAC, perquè vagin a les assembles sabent el què ha passat amb una opinió pròpia, idees o altres opcions

N3.1.

Disposar d’una base de dades dels vocals del CNIAC amb tota la informació omplerta (nom, cognoms, sexe, edat, municipi, correu electrònic, mòbil, etc.) - Consell Nacional dels
Infants i els Adolescents, GT3

N3.2.

Enviament de les convocatòries de les reunions de la Comissió Permanent i l’Assemblea - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT3

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic
CNIAC

Valor esperat 2015

2016

CNIAC

Valor dicotòmic

Valor 2014

Organisme/s

2015

Interpretació de l'indicador

Any proposta

2015

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

---------

-----

---------




0%
0%



0%



75%

N3.4.

Organitzar el calendari del CNIAC - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT3

N3.5.

Fer e-mails cada 15 dies fent recordatoris, felicitant aniversaris, etc. - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT3

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

-----

-------



 (100%)

Actualització de la base de dades dels vocals del CNIAC - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT3
---



0%

N3.3.

Valor dicotòmic



0%



0%



0%
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Objectiu estratègic 1.3.

Eix 1. Participació social de la infància

Promoure la participació individual i col·lectiva dels infants i adolescents segons el seu nivell de maduresa que tingui
incidència en processos de presa de decisions

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2015

Valor 2017

Valor 2018

Valor esperat 2016

Enviar correus de benvinguda als nous vocals i de comiat agraint la feina feta als vocals que han de deixar el CNIAC - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT3

1.13.

Vincular les assemblees dels serveis i equipaments de l'àmbit d'ensenyament, lleure, salut, activitat física i esport i serveis
socials a l'estructura dels consells de participació

G1.13.1.

Nombre d’assemblees o assimilats de l’àmbit de la salut vinculades a l’estructura dels consells de participació - Dept. de Salut

56.3.

Programa d'impuls per a la constitució dels Consells de participació territorial d'infància i adolescència

D56.3.2.

Nombre de Consells de participació territorial actius en el darrer any - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

2016
2016

No informat

SLT

TSF (DGAIA)

2016

46

---



SLT

2016

---

0%

2015

Valor anual

---

2015

Valor anual

---

2015

GTA

Valor esperat 2015

Organisme/s

N3.6.

Valor dicotòmic

DEP

Valor 2014

Any proposta

TSF (DGAIA)

En curs

50

50

GTA

Mesura 1.3.2. Iniciatives per a la participació amb incidència efectiva en els àmbits on són presents
1.12

Participar en els processos de selecció del personal dels serveis on són usuaris

G1.12.1.

Inclusió de la percepció subjectiva dels infants menors de 14 anys, en les enquestes de satisfacció a usuaris/es de salut - Dept. de Salut

G1.12.2.

Nombre d’usuaris menors de 14 anys enquestats respecte els atesos (Observacions: Necessitat d’una mostra representativa) - Dept. de Salut

Valor dicotòmic

Valor anual

---

---

---

---

 (100%)
945

G1.2.1.

Disposar d’un programa de foment de la participació dels infants i adolescents - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

1.3.

Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE)

D1.3.2.

Nombre d’associacions esportives escolars (ESP) - Dept. de Presidència, SGE

DEP

Valor dicotòmic

Valor anual

---

643

---

643

0%

577

2016

Oferir xerrades informatives de sensibilització i assessorament a les associacions d'adults per promoure internament
associacions infantils

2015

1.16.

2015

GTA

Mesura 1.3.3. Fomentar l’associacionisme infantil i la participació organitzada entre els infants i adolescents

PRE (SGE)



600

2015

GTA

Mesura 1.3.4. Crear canals de comunicació i de participació amb l’administració
1.4.

Oferir canals de comunicació amb la Generalitat de Catalunya adequats a les edats dels infants i adolescents

G1.4.1.

Disposar del web ‘Un mon genial’ com punt de partida per disposar d’un entorn on line de comunicació dels infants i adolescents amb la Generalitat de Catalunya - Dept. de
Presidència, DGAC

PRE (DGAC)
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Objectiu estratègic 1.3.

Eix 1. Participació social de la infància

Promoure la participació individual i col·lectiva dels infants i adolescents segons el seu nivell de maduresa que tingui
incidència en processos de presa de decisions

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor esperat 2015

Valor 2015

---



 (100%)

Valor esperat 2016

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Oferir comunicació de l'acció del Govern adaptada als infants i adolescents (Plans de comunicació adreçats a infància i
adolescència)

G1.19.1.

Nombre d'informacions adreçades a la CCMA per comunicar de manera adaptada als infants i adolescents l'acció de govern mitjançant els programes d'informació infantil
Valor anual

---

---

0%

2016

1.19.

2015

GTA

Valor dicotòmic

Valor 2014

Any proposta

TSF (OC, DGAIA)

No previsible
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Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats
Objectiu estratègic 2.1.

Garantir la disponibilitat, l’accés i la qualitat dels serveis bàsics pel benestar dels infants i adolescents i els recursos
adequats a les famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Valor esperat 2016

T2.3.1.

Creació d’un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància amb l’encàrrec d’elaborar un mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys - Taula Nacional de la
Infància
---



TNIC (GTO23)

 (100%)

T2.3.2.

Elaborar una fitxa de cadascun dels serveis o recursos del mapa - Taula Nacional de la Infància

T2.3.3.

Disposar d’un mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys - Taula Nacional de la Infància

2.1.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre necessitats bàsiques en alimentació
saludable

T2.1.1.

Constitució d’un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància Necessitats bàsiques en alimentació saludable – Taula Nacional de la Infància

T2.1.2.

Disposar d'un document amb els criteris i les accions necessàries per donar resposta a una alimentació bàsica i saludable - Taula Nacional de la Infància, GTO22

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

---

-----


---




 (100%)
90%


2016

Valor dicotòmic

---

2015

Valor dicotòmic

TNIC (GTO22)

 (100%)
 (100%)

T 2.1.3.

Elaborar els criteris pediàtrics per establir o determinar si un infant/adolescent presenta malnutrició - Taula Nacional de la Infància, GTO22

T 2.1.4.

Elaborar un qüestionari amb preguntes clau per detectar situacions de risc d’ingesta o de deficiència alimentària o malnutrició, adreçat a pediatria dels centres d’atenció
de salut - Taula Nacional de la Infància, GTO22

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

---

---

---

---

40%

40%



T 2.1.5.

Establir indicadors clau per poder detectar situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents - Taula Nacional de la Infància, GTO22

T 2.1.6.

Elaborar l’adaptació del programa de revisió de programacions de menús escolars a Catalunya (PReME) per a centres residencials de la DGAIA - Taula Nacional de la
GTO22

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

2.5.
2.6.

---

---

---

---

Menjadors escolars
Menjadors escolars en períodes no lectius (garantir un àpat al dia durant tot l'any)

10%

0%

primària



Infància,


2016

TNIC

2016

Disposar d'un mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys (disponibilitat, accessibilitat,...)

Valor dicotòmic

GTA

2015

2.3.

2015

GTA

Mesura 2.1.1. Establir explícitament i implantar uns mínims de disponibilitat dels serveis bàsics i dels recursos

TSF (DGAIA)
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Objectiu estratègic 2.1.

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats

Garantir la disponibilitat, l’accés i la qualitat dels serveis bàsics pel benestar dels infants i adolescents i els recursos
adequats a les famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2018

2.8.

Disposar dels espais escolars fora de l'horari escolar

G2.8.1.

Percentatge de centres oberts que disposen dels espais escolars fora de l’horari escolar - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

2.9.

Oferir transport públic gratuït a menors de 14 anys / 12 anys

D28.3.1.

Nombre de títols de transport emesos de la targeta T12 (4 a 13 anys) - Dept. de Territori i Sostenibilitat

2.10.

Incrementar l'oferta de serveis de 0 a 3 anys

G2.10.2.

Nombre de llars d’infants dependents del Departament d’Ensenyament - Dept. d’Ensenyament

57.

Programa de centres residencials, terapèutics i d'acolliment

D57.0.1.

Nombre d'Infants i adolescents amb mesura d'acolliment en institució – Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

41.3.

Suport econòmic a la realització d’activitats de lleure infantil i juvenil

D41.3.2.

Nombre de participants en activitats d'educació en el lleure (caus i esplais) - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGJ

D41.3.3.

Nombre de participants en activitats d'educació en el lleure en període de vacances (nadal, setmana santa, estiu,...) - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGJ
Valor acumulat anual

58.845
211.994

51.691
233.193

245.644

2016
2016

TES

2016

ENS

2016

TSF (DGAIA)

TSF (DGJ)

Desestimat

121.781

2.672

58.954

TSF (DGAIA)

2016

110.710

2015

2.700

No informat

23

2015

2.698

No informat

23

2015

105.067

No informat

30

2015

47,8%

No informat

30

2.700

64.000
260.000

D41.3.4.

Nombre de beques derivades de l'addenda del conveni de foment destinades a infants i joves - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGJ

38.

Programes i mesures alternatius a l'internament en justícia juvenil

Valor anual

4.063

3.233

3.233

3.300
2016

Valor acumulat anual

No informat

No informat

2015

Valor de tall a desembre

No informat

2015

GTA
GTA

Valor 2017

Percentatge d’infants i adolescents usuaris de centres oberts que són beneficiaris de rebre almenys un àpat diari en el període de vacances escolars - Dept. de Treball, Afers Socials i
Famílies, DGAIA

Valor acumulat anual
GTA

Valor esperat 2016

D63.6.2.

Valor percentual anual

DEP

Valor 2015

Percentatge de centres oberts que romandran oberts durant les vacances escolars per garantir les necessitats bàsiques d’alimentació dels infants - Dept. de Treball, Afers Socials i
Famílies, DGAIA

Valor percentual anual

DEP

Valor esperat 2015

Organisme/s

D63.6.1.

Valor percentual anual

DEP

Valor 2014

Any proposta

JUS (DGEPCJJ)
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Objectiu estratègic 2.1.

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats

Garantir la disponibilitat, l’accés i la qualitat dels serveis bàsics pel benestar dels infants i adolescents i els recursos
adequats a les famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

D38.0.1.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

5.564

5.200

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Nombre de nois i noies atesos en justícia juvenil - Dept. de Justícia, DGEPCJJ
Valor acumulat anual

5.611

5.200

Nombre d'ajuts que cobreixen el total del cost del menjador - Dept. d’Ensenyament

D10.4.3.

Nombre d'alumnes amb ajut de transport - Dept. d’Ensenyament

10.10.

Atendre els alumnes amb situació de vulnerabilitat i atenció a la diversitat (TIS, vetlladors, USEE...)

6.600
11.500

2016

D10.4.2.

2016

Nombre d'ajuts de menjador atorgats a infants i adolescents - Dept. d’Ensenyament

2016

D10.4.1.

ENS

ENS

2016

Facilitar transport, menjador escolar i ajuts per a menjador escolar per a infants en situació de vulnerabilitat

ENS

2016

2.374

10.4.

67.000

DEP

No informat

SLT

2016

2.333

2015

DEP

Valor anual

2015

Nombre de professionals del Treball Social i l'Educació Social assignats a Serveis Socials Bàsics finançats per Contracte Programa

2015

D43.3.2.

TSF (SISPAP)

2015

Manteniment del 66% dels professionals dels Serveis Socials Bàsics a través de Contracte Programa

2015

43.3.

2015

DEP

Mesura 2.1.2. Assegurar l’accessibilitat i l’assequibilitat als serveis bàsics de tots els infants i adolescents i les seves famílies

TES

2.400

79.000
11.000
17.700

D10.10.6. Nombre d'educadors d'educació especial - Dept. d’Ensenyament
DEP

427
10.11.

610

Facilitar atenció educativa domiciliària

D10.11.1. Nombre d'alumnes atesos en atenció educativa domiciliària - Dept. d’Ensenyament
DEP

383
Programa de vacunació a la infància

D17.5.1.

Grau de cobertura primovacunació - Dept. de Salut

27.1.

Prestacions per al pagament del lloguer

D27.1.1.

Nombre d’ajuts al pagament del lloguer (Lloguer Just) - Dept. de Territori i Sostenibilitat

Valor percentual anual
DEP

No informat

17.5.

93%

17.890

95%

93%

No previsible

31.500
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Objectiu estratègic 2.1.

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats

Garantir la disponibilitat, l’accés i la qualitat dels serveis bàsics pel benestar dels infants i adolescents i els recursos
adequats a les famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

29.4.

Mesa de valoració per a l’adjudicació d’habitatges en situacions d’emergència econòmica i social

D29.4.1.

Nombre d’habitatges cedits Mesa d'emergències - Dept. de Territori i Sostenibilitat

DEP

No informat

DEP

267.316

TSF (DGAIA)

TSF (DGAIA)

294.048

86

29.5.

Ofideute: servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs
hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal

D29.5.1.

Nombre d’expedients Ofideute iniciats - Dept. de Territori i Sostenibilitat

D29.5.2.

Nombre d’intermediacions Ofideute tancades - Dept. de Territori i Sostenibilitat

D29.5.3.

Nombre de solucions Ofideute pactades - Dept. de Territori i Sostenibilitat

63.2.

Servei de Centre Obert

D63.2.1.

Nombre de centres oberts - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

2.850

2.400

1.350

1.250

850
DEP

2016

Nombre de títols de transport emesos de la T-Jove - Dept. de Territori i Sostenibilitat

78

DEP

2016

D28.4.1.

238

2016

DEP
DEP

Joves menors de 25 anys (T-Jove)

Valor anual

TES

550

28.4.

223.958

TES

3.231

498

Valor acumulat anual

TES

2016

Nombre d’habitatges d’Inclusió cedits a entitats/associacions - Dept. de Territori i Sostenibilitat

TES

2016

D27.3.1.

3.231

2016

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió i allotjaments d'acollida

TES

2016

27.3.

2015

Nombre d’ajuts implícits del parc públic de la Generalitat - Dept. de Territori i Sostenibilitat

Valor 2018

2015

D27.2.1.

Valor 2017

2015

Xarxa de Mediació per al Lloguer Social

Valor esperat 2016

2015

27.2.

Valor 2015

2015

Valor esperat 2015

2015

Valor 2014

Organisme/s

2015

DEP

Interpretació de l'indicador

Any proposta

750

No informat

243

250

63.4.

Programes preventius subvencionats d'atenció social i educativa davant situacions de risc (excepte centres oberts).

D63.4.1.

Nombre de programes subvencionats d’atenció social i educativa davant situacions de risc (excepte centres oberts) - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
Valor anual

280

308

306

320
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Objectiu estratègic 2.1.

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats

Garantir la disponibilitat, l’accés i la qualitat dels serveis bàsics pel benestar dels infants i adolescents i els recursos
adequats a les famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

Valor 2018

2016

Valor 2017

TSF (DGAIA)

2016

Valor esperat 2016
2015

TSF (DGAIA)

Prestació econòmica per a menors d'edat en situació de risc greu atesos en la pròpia família

D63.5.1.

Nombre de prestacions per a infants i adolescents en situació de risc greu - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

63.8.

Servei Experimental Atenció a infractors menors de 14 anys: "Educant en responsabilitat"

D63.8.1.

Nombre d'infants i adolescents infractors atesos en el programa "Educant en la responsabilitat" en el darrer any - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

1.736

1.800

874

Valor acumulat anual

920

2.053

814

2.400

977
2016

DEP

Valor 2015

63.5.

Valor acumulat anual

DEP

Valor esperat 2015

Organisme/s

2015

Valor 2014

2015

DEP

Interpretació de l'indicador

Any proposta

63.9.

Servei Experimental Cases d'infants per a infants i adolescents en situació de risc greu o de desemparament

D63.9.1.

Nombre d'infants i adolescents atesos en el recurs 'Cases d'infants' en plaça intermitent o suport - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
59

Valor acumulat anual

101

124

TSF (DGAIA)

95

Nombre de serveis de salut a la infància i l’adolescència acreditats en estàndards de qualitat - Dept. de Salut

11.7.

Reforçar els programes i les actuacions específiques de suport escolar adreçats als alumnes en situació o risc d’exclusió
social (ampliació horària, projectes singulars,...)

D11.7.1.

Nombre d'alumnes beneficiaris d'ampliació horària - Dept. d’Ensenyament

DEP

Valor anual

---

48.254

Objectiu estratègic 2.2.

---

2016

G2.1.1

SLT

2016

Establir estàndards de qualitat dels serveis bàsics
Fer una avaluació prèvia

2015

2.1.
2.2.

2015

GTA

Mesura 2.1.3. Establir explícitament i implantar uns mínims de qualitat dels serveis bàsics i dels recursos

ENS

240

No informat

Millorar la prevenció del risc i l’atenció als infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat i la promoció del seu
benestar

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Desplegament del Pacte per a la Infància
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Objectiu estratègic 2.2.

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats

Millorar la prevenció del risc i l’atenció als infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat i la promoció del seu
benestar

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Promoure la creació de camins escolars segurs
Estudiar l’exposició al risc dels col·lectius més vulnerables per poder aplicar mesures específiques per reduir accidents en aquests
col·lectius

G2.15.1.

Disposar de l’estudi de l’exposició al risc dels infants i adolescents - Dept. d’Interior, SCT

2.17.

Implantar el model de prevenció del risc de desprotecció infantil

G2.17.1.

Elaborar el model de prevenció del risc de desprotecció infantil - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

D63.1.1.

Nombre de serveis subvencionats que estan implementant el model d'intervenció socioeducativa no residencial - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

23.1.

Formació en Drogues. Prevenció infraccions

D23.1.1.

Nombre de xerrades en drogues adreçades a adolescents - Dept. d’Interior, DGP

23.2.

Formació en Prevenció situacions de risc

D23.2.2.

Nombre d'assistents a les xerrades en prevenció situacions de risc - Dept. d’Interior, DGP

Nombre de xerrades de presentació dels Mossos d’Esquadra adreçades a adolescents - Dept. d’Interior, DGP

23.4.

Formació en Violència masclista

D23.4.1.

Nombre de xerrades sobre violència masclista adreçades a adolescents - Dept. d’Interior, DGP
Valor acumulat anual

528

834

650

900

D23.4.2.

Nombre d'assistents a les xerrades sobre violència masclista - Dept. d’Interior, DGP

45.1.

Formació a alumnat del Cicles de Formació en Grau Superior Educació Infantil

Valor acumulat anual

24.466

26.100

592

2016

D23.3.1.

INT (DGP)

2016

Formació en Presentació dels Mossos d'Esquadra

No previsible

INT (DGP)

2016

22.451

2016

2015

29.000

886



INT (DGP)

2016

DEP

1.400

181

23.3.

Valor acumulat anual

DEP

27.018

---

90%

INT (DGP)

2016

DEP

Valor acumulat anual

1.134

---

TSF (DGAIA)

2015

DEP

Valor acumulat anual

---

 (100%)

2015

DEP

Valor anual

---



2015

Valor dicotòmic

---

INT (SCT)

2015

GTA

Valor dicotòmic

2015

2.15.
2.15.

2015

GTA

Mesura 2.2.1. Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc

PRE (ICD)

990

23.250

595

683

690

20.385

20.700
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Objectiu estratègic 2.2.

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats

Millorar la prevenció del risc i l’atenció als infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat i la promoció del seu
benestar

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

45.2.

Formació a professionals dels Centres Residencials d'Acció Educativa i dels Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, en
prevenció d’abusos sexuals entre adolescents.

D45.2.1.

Professionals formats en el programa de prevenció de relacions abusives - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, ICD

57.1.

Servei de Centre d'Acolliment

D57.1.1.

Nombre d'Infants i adolescents en mesura de Centre d'Acolliment - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

58.1.

Servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys

D58.1.1.

Nombre de joves de 16 a 18 anys tutelats atesos en recurs de pis assistit - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

58.2.

Servei de pis assistit per a joves majors de 18 anys

D58.2.1.

Nombre de Joves majors de 18 anys atesos en recurs de pis assistit - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

58.6.

Prestació econòmica per a joves ex-tutelats/ades segons la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic

D58.6.1.

Nombre de joves ex-tutelats que reben prestació econòmica - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

61.2.

Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI)

D61.2.1.

Nombre de nous infants i adolescents tutelats per detecció de maltractament infantil - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
Valor acumulat anual

1.905

1.900

1.069

2016
2016
2016

987

2016

950

315

TSF (DGAIA)

TSF (DGAIA)

2016

846

350

TSF (DGAIA)

TSF (DGAIA)

TSF (DGAIA)

No previsible

588

96

PRE (ICD)

2016

350

125

2015

123

511

132

No previsible

2015

Valor acumulat anual

511

No informat

19

Valor 2018

2015

Valor acumulat anual

193

No informat

Valor 2017

2015

550

96

315

987

No previsible

D61.2.2.

Nombre d’expedients d'infants i adolescents oberts per la Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI) - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

63.7.

Servei Experimental Tractament família biològica

D63.7.1.

Nombre de famílies ateses pel servei de tractament especialitzat a les famílies biològiques - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

2.221

2.250

1.252

2.000

324

325

355

2016

DEP

Valor acumulat anual

71

2015

DEP
DEP
DEP

Valor de tall a desembre

DEP

Valor esperat 2016

Nombre de nois i noies formats en el programa de prevenció de relacions abusives - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, ICD

Valor acumulat anual

DEP

Valor 2015

D45.1.1.

Valor acumulat anual

DEP

Valor esperat 2015

2015

Valor 2014

Organisme/s

2015

Interpretació de l'indicador

Any proposta

TSF (DGAIA)

339
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Objectiu estratègic 2.2.

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats

Millorar la prevenció del risc i l’atenció als infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat i la promoció del seu
benestar

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Valor esperat 2016

Curs de seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials en els infants i adolescents tutelats adreçat a professionals del
sistema de protecció

D71.1.1.

Nombre de sessions de formació sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials en els infants i adolescents tutelats, adreçat a professionals del sistema de protecció – Dept.
Empresa i Coneixement, CESICAT

D71.1.3.

Nombre de professionals del sistema de protecció formats sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials en els infants i adolescents tutelats – Dept. Empresa i Coneixement,
CESICAT

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

No informat

No informat

No informat

No informat

12

101

2016

71.1.

2015

DEP

Interpretació de l'indicador

Any proposta

EMO (CESICAT)

0

0

T2.3.1.

Constituir un Grup de treball operatiu sobre atenció integral a la infància i l’adolescència en risc o exclusió social - Taula Nacional de la Infància

T2.3.2.

Disposar d’indicadors clau per Identificar les zones d’actuació preferent - Taula Nacional de la Infància, GTO24

T2.3.3.

Disposar d'un document amb models d’èxit per a la prevenció de situacions de risc social que afecten conjunts d’infants o adolescents - Taula Nacional de la Infància, GTO24

2.19.

Establir per normativa l'ingrés en centres de protecció en l'entorn de la família quan afavoreixi l'infant

G2.19.1.

Incloure l’ingrés en centres de protecció en l’entorn de la família quan afavoreixi l’infant en el Decret de procediment i normes de protecció a la infància i adolescència - Dept. de
Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

2.18.

Oferir programes de suport als itineraris formatius dels infants i adolescents del sistema de protecció

G2.18.1.

Disposar d’un projecte de suport escolar - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

2.2.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància per tractar sobre les garanties jurídiques i
drets en procediments de protecció

T2.2.1.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre les garanties jurídiques i drets en procediments de protecció - Taula Nacional de la Infància

T2.2.2.

Nombre de jornades realitzades anualment - Taula Nacional de la Infància, GTO21

GTA

Valor dicotòmic

TNIC

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

---

---

-----



TNIC (GTO24)

 (100%)
-----


50%
TSF (DGAIA)

 (100%)
TSF (DGAIA)

 (100%)

---



2016

GTA

Valor dicotòmic

---



2015

Valor dicotòmic

---

2015

Valor dicotòmic

2016

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula nacional de la Infància sobre l’atenció integral a la infància i
l’adolescència en risc o exclusió social

2015

2.3.

2015

TNIC

Mesura 2.2.2. Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat

TNIC (GTO21)

 (100%)
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Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats

Millorar la prevenció del risc i l’atenció als infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat i la promoció del seu
benestar

38.

Programes i mesures alternatius a l'internament en justícia juvenil

D38.0.2.

Nombre de nois i noies en justícia juvenil que realitzen programes o mesures en benefici de la comunitat - Dept. de Justícia, DGEPCJJ

39.1.

Programa d'inserció i orientació laboral per a menors de 18 anys del CIRe

D39.1.1.

Nombre total de menors de 18 anys atesos per formació i inserció laboral - Dept. de Justícia, DGEPCJJ

39.4.

Programa d'ajuts socials a menors d’edat de persones empresonades

D39.4.1.

Nombre d'ajuts socials a menors d'edat, fills de persones empresonades - Dept. de Justícia, DGSP

39.5.

Programa d'atenció a la víctima del delicte menor d'edat

D39.5.1.

Nombre de menors d'edat atesos a les Oficines d'atenció a la víctima del delicte - Dept. de Justícia, DGEPCJJ

DEP
DEP

1.329

DEP

Valor acumulat anual

DEP

Valor acumulat anual

DEP

Valor acumulat anual

DEP

Valor acumulat anual

956

7

493

430

960

7

500

410

866

JUS (DGSP)

JUS (DGEPCJJ)

JUS (DGEPCJJ)

TSF (DGI)

960

18

7

1.140

500

Nombre de menors d’edat atesos pels equips d'assessorament tècnic penal - Dept. de Justícia, DGEPCJJ

49.1.

Programa de reincorporació al treball (PRT)

D49.1.1.

Nombre d'alumnes inscrits en el programa de reincorporació al treball (PRT) - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGI
191

JUS (DGEPCJJ

430

D39.6.1.

Valor anual

JUS (DGEPCJJ)

1.050

Programes d'assessorament tècnic penal adreçats a menors d'edat

985

ENS

43,5

39.6.

Valor acumulat anual
DEP

457

2016

Nombre d'alumnes atesos al projecte de promoció escolar de l'alumnat del poble gitano - Dept. d’Ensenyament

2016

D10.7.1.

41,5

2016

Mantenir el projecte de promoció escolar de l'alumnat del poble gitano

2016

10.7.

2016

Nombre de dotacions d'unitats docents en aules hospitalàries i hospitals de dia per a adolescents - Dept. d’Ensenyament

2016

D10.2.1.

ENS

2016

1

2016

2

2015

2

Dotar d'unitats docents les aules hospitalàries i els hospitals de dia per a adolescents

Valor 2018

2015

---

10.2.

Valor 2017

2015

Valor esperat 2016

2015

Valor 2015

2015

Valor esperat 2015

2015

DEP

Valor anual

Valor 2014

Organisme/s

2015

Interpretació de l'indicador

Any proposta

2015

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

1.000

180

857

287

1.000

250
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Millorar la prevenció del risc i l’atenció als infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat i la promoció del seu
benestar

Valor 2017

Valor 2018

Valor esperat 2016
2015

Valor 2015

TSF (DGAIA)

TSF (DGAIA)

Servei de Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE)

D57.2.1.

Nombre d'Infants i adolescents en mesura de Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE) - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

57.3.

Servei de Centre Residencial d'Educció Intensiva (CREI)

D57.3.1.

Nombre d'Infants i adolescents amb mesura de Centres Residencials d'Educació Intensiva (CREI) - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
94

1.825

1.864

1.850

94

90

94
2016

Valor de tall a desembre

1.823

2015

DEP

Valor esperat 2015

Organisme/s

57.2.

Valor de tall a desembre

DEP

Valor 2014

2015

DEP

Interpretació de l'indicador

Any proposta

2016

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

2016

Objectiu estratègic 2.2.

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats

64.2.

Servei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència (SEAIA)

D64.2.1.

Nombre d'Infants i adolescents atesos pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
Valor acumulat anual

13.149

13.200

13.505

TSF (DGAIA)

13.600

Nombre d’equipaments cívics que fan el programa Joves - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGACC

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

GTA

8

550
No informat

573
8

TSF (DGJ)

TSF (DGAIA)

650
8

G2.20.1.

Nombre d’adolescents majors de 14 anys que manifesten haver participat en ofertes culturals en l’enquesta de participació - Dept. de Cultura

2.20.
2.29.

Incrementar l'oferta cultural, social i de lleure a partir dels 14 anys
Augmentar els espais per a adolescents majors de 12 anys

D40.4.1.

Nombre de Serveis d’Informació Juvenil - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGJ

57.5.

Servei Experimental Cases d'infants per a infants i adolescents en situació de risc greu o de desemparament

D57.5.1.

Nombre d'infants i adolescents atesos en el recurs 'Cases d'infants' en plaça residencial - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

Valor percentual anual

Valor anual
DEP

528

2016

D67.2.2.

2016

Nombre de participants en el programa Joves - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGACC

2016

D67.2.1.

TSF (DGACC),
CUL

2015

Incrementar l'oferta cultural, social i de lleure a partir dels 14 anys
Fer una anàlisi de la demanda de l'oferta cultural, social, esportiva i de lleure a partir dels 14 anys
Oferta cultural, social, esportiva i de lleure a partir dels 14 anys accessible econòmicament

2015

2.20.
2.21.
2.22.

2015

GTA

Mesura 2.2.3. Establir noves actuacions per promoure el benestar dels infants i adolescents

Valor de tall a desembre

---

332

60

---

333

95

60,8%

332

88

No previsible

334

90
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Objectiu estratègic 2.3.

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats

Millorar la dotació, la qualitat i l’articulació dels recursos i adreçats a la infància i l’adolescència i llurs famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

ENS

ENS

SLT

10

28,5

10.5.

Dotar de material escolar als centres públics

D10.5.1.

Nombre de centres que reben dotació de material escolar - Dept. d’Ensenyament
920

2016

DEP
DEP

28,5

2016

Nombre de dotacions d'unitats docents en centres de justícia juvenil - Dept. d’Ensenyament

ENS

2016

D10.3.1.

8,5

2016

Dotar d'unitats docents en centres de justícia juvenil

2016

10.3.

2015

Nombre de dotacions d'unitats docents en centres residencials - Dept. d’Ensenyament
2015

D10.1.1.

ENS

2015

Dotar d'unitats docents els centres residencials d'educació intensiva

2015

10.1.

2015

DEP

Mesura 2.3.1. Analitzar i planificar la dotació de recursos en tot el territori

No informat

DEP

Mesura 2.3.2. Establir els requisits i assegurar la qualitat en serveis i recursos
10.11.

Atendre els alumnes amb situació de vulnerabilitat i atenció a la diversitat (TIS, vetlladors, USEE...)

D10.10.1. Nombre de tècnics d'integració social (TIS) - Dept. d’Ensenyament
87

180

D10.10.2. Nombre d'auxiliars d'educació especial (vetlladors propis) - Dept. d’Ensenyament
119

119

D10.10.3. Nombre d'Unitats de Suport a l'Educació Especial - Dept. d’Ensenyament
373

428

D10.10.7. Nombre de dotacions d'aula d'acollida - Dept. d’Ensenyament
686

637

GTA

Mesura 2.3.3. Avançar en l’articulació de recursos i serveis
2.25.

Organitzar els horaris dels serveis d'acord amb les prioritats dels infants i adolescents i respectant els seus horaris escolars

G2.16.1.

Percentatge de serveis de pediatria amb horari de tarda - Dept. de Salut

G2.16.2.

Percentatge de pediatres amb horari de tarda - Dept. de Salut
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Millorar la dotació, la qualitat i l’articulació dels recursos i adreçats a la infància i l’adolescència i llurs famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Valor 2015

Valor esperat 2016

2015

Valor esperat 2015

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2.26.

Facilitar l'accés dels professionals de Serveis socials bàsics al sistema d'informació Sínia pels casos de risc

D59.4.1.

Nombre de professionals vinculats al Sistema Informàtic de la Infància i l’Adolescència del sistema de protecció (Sínia)- Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

G2.26.1.

Nombre de professionals de serveis socials bàsics que poden accedir al Sínia - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

69.1.

Plans de Desenvolupament Comunitari i Accions Comunitàries Integrals

D69.1.1.

Nombre de Plans de Desenvolupament Comunitari i Accions Comunitàries Integrals que realitzen activitats adreçades a la infància i a l'adolescència - Dept. de Treball, Afers
Socials i Famílies, DGACC

Valor anual

Valor acumulat anual

1.630

1.800

---

32

---

1.700
---

32

45

TSF (DGAIA)

4.200
2.500
2016

Valor acumulat anual

DEP

Valor 2014

2015

GTA

Interpretació de l'indicador

Any proposta

2016

Objectiu estratègic 2.3.

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats

TSF(DGACC)

45
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Eix 3. Atenció a la infància: Salut

Eix 3. Atenció a la infància: Salut

Objectiu estratègic 3.1.

Promoció de la salut des d’un enfocament salutogènic mitjançant un model comunitari i social

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

G3.1.1.

Disposar del projecte d’hàbits saludables en centres oberts - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

G3.1.2.

Nombre de centres oberts participants en el projecte d’hàbits saludables - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

Valor dicotòmic

Valor anual

0

9

Nombre de joves menors de 18 anys que han consultat el web del programa de Salut jove: http://www.adolescents.cat/ - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DJ

3.2.
3.3.
3.4.

Reformular el Pla Salut i Escola i el Pla Salut - Escola - Comunitat
Revisar el Pla salut sexual a la població vulnerable
Revisar el currículum escolar per incloure-hi els nous continguts

G3.2.1.

Integrar els tres programes: salut escolar, programa salut i escola i pla salut escola i comunitat, en una única línia d’actuació a l’escola - Dept. de Salut

G3.2.2.

Revisar el Pla salut sexual a la població d’adolescents i joves vulnerables - Dept. de Salut

---

3.427

135
3.800
2015

---

0

---

---

En curs
En curs
2016

---

SLT

SLT

18.7.

Programa Infància sense fum: Formació de professionals d'AP i PSiE etc.

D18.7.2.

Nombre de professionals formats en el programa Infància sense fum - Dept. de Salut

21.2.

Programes preventius Drogues i Alcohol en l’àmbit familiar: Connecta amb els teus fills

D21.2.1.

Nombre de pares i mares participants en el programa de prevenció del consum d'alcohol i drogues en l'àmbit familiar “Connecta amb els teus fills” - Dept. de Salut
Valor acumulat anual

21.3.

863

1.400

600

1.400

Programes de prevenció universal en l'àmbit de la prevenció de consum d'alcohol i drogues

766

1.578

800

1.700
2016

Valor acumulat anual

SLT

2016

---

2016

---

2015

Valor dicotòmic

---

2015

GTA

---

TSF (DGJ,
DGAIA)

 (100%)

G3.1.4.

Valor dicotòmic

DEP

---

40%

Nombre d’infants – adolescents atesos en el projecte d’hàbits saludables - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

Valor anual

DEP

---

G3.1.3.

Valor anual

DEP

---

2016

Oferir un programa per capacitar els infants i adolescents respecte la seva salut

2015

3.1.

2015

GTA

Mesura 3.1.1. Implementar un model comunitari i social salutogènic

SLT
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Objectiu estratègic 3.1.

Eix 3. Atenció a la infància: Salut

Promoció de la salut des d’un enfocament salutogènic mitjançant un model comunitari i social

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor 2017

Valor 2018

21.4.

Programes a col·lectius específics: "Rumba a tu son"

D21.4.1.

Nombre de participants en el programa de prevenció del consum d'alcohol i altres drogues entre joves d'origen llatinoamericà: Rumba a tu son - Dept. de Salut

25.2.

Formació pràctica adreçada a infants i joves amb bicicletes, ciclomotors o motocicletes

D25.2.1.

Jornades amb bicicletes - Dept. d’Interior, SCT

D25.2.2.

Sessions formatives amb ciclomotors i/o motocicletes Dept. d’Interior, SCT

26.1.

Programa Escoles Verdes

D26.1.1.

Centres educatius que formen part de la xarxa d’Escoles Verdes (curs escolar)- Dept. de Territori i Sostenibilitat

256

175

100

112

130

610

Xarxa d'escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya

D26.2.1.

Centres participants a la Xarxa d'escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (curs escolar) - Dept. de Territori i Sostenibilitat
1.238

1.238

1.284

INT (SCT)

TES

TES

SLT, TSF (SF,
DGACC)

646

26.2.

Valor de tall a desembre

2016

1.500

100

585

2016

2015

800

2016

585

Valor de tall a desembre

800

SLT

2016

143

Valor acumulat anual

9.000

2016

252

Valor acumulat anual

7.722

2015

800

7.722

2015

7.722

2015

DEP
DEP

Valor esperat 2016

Nombre d'alumnes de centres d'educació primària que han participat al programa de prevenció universal del consum d'alcohol i drogues en l'àmbit educatiu - Dept. de Salut

Valor acumulat anual

DEP

Valor 2015

Organisme/s

D21.3.1.

Valor acumulat anual

DEP

Valor esperat 2015

Any proposta

1.284

Oferir a infants i famílies programes d'habilitats comunicatives entre pares i fills/es

D21.2.1.

Nombre de pares i mares participants en el programa de prevenció del consum d’alcohol i drogues en l’àmbit familiar “Connecta amb els teus fills” - Dept. de Salut

D53.1.2.

Nombre de famílies participants en el programa Créixer en Família - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

D67.4.1.

Nombre d'infants i adolescents que participen als tallers "Menjar sa, tot és començar" - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGACC

2.3.

Pla de Formació Esportiva

1.400
2.680

DEP

Valor anual

2.000

1.400

1.578

1.700

2.700
2.000

2.000

2.000
2016

Valor acumulat anual

2015

3.5.

2015

GTA

Mesura 3.1.2. Fomentar els estils de vida i hàbits saludables

PRE (SGE)
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Objectiu estratègic 3.1.

Eix 3. Atenció a la infància: Salut

Promoció de la salut des d’un enfocament salutogènic mitjançant un model comunitari i social

Promoció del consum de fruita a les escoles en el marc del Pla interdepartamental de Salut pública

D19.8.1.

Centres participants a l’activitat "A l'escola mengem més fruita" en el marc del Pla interdepartamental de Salut pública - Dept. de Salut

D19.8.2.

Alumnes participants a l’activitat "A l'escola mengem més fruita" en el marc del Pla interdepartamental de Salut pública - Dept. de Salut

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

48.830

49.000

1.354
170.854

1.300
170.000

23.1.

Formació en Drogues. Prevenció infraccions

D23.1.2.

Nombre d'assistents a les xerrades en drogues - Dept. d’Interior, DGP

24.2.

Formació en seguretat viària

D24.2.1.

Nombre de xerrades en seguretat viària adreçades a adolescents - Dept. d’Interior, SCT

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

33.280

1.487

39.200

44.172

1.236
170.000

26.894

1.291

1.300

47.600

35.436

35.750

D25.1.2.

Nombre de participants del programa Game Over - Dept. d’Interior, SCT
46.017

INT (SCT)

29.700

1.600

40.000

INT (SCT)

170.000

Programa Game Over (Xerrades-col·loqui en centres educatius de secundària que fan joves afectats per una lesió del
sistema nerviós)
54.132

INT (DGP)

1.212

25.1.

Valor acumulat anual

SLT

No previsible

Nombre d'assistents a les xerrades en seguretat viària - Dept. d’Interior, SCT
42.916

SLT

500

D24.2.2.

Valor acumulat anual

2016

19.8.

234

2016

Nombre d’accessos a la web Sexe Joves – Dept. Salut

400

2016

D15.1.1.

177

2016

Web Sexe Joves. Informació i consultes telemàtiques

2016

15.1.

PRE (SGE)

2016

Nombre d'alumnes de 4rt d'ESO participants en la 2ª fase del programa FITJOVE (curs escolar) - Dept. de Presidència, SGE

950

2015

D2.4.2.

925

Valor 2018

2015

750

Programa FITJOVE. (Pla Català d’Esport a l’Escola)

Valor 2017

2015

DEP
DEP
DEP

953

2.4.

Valor acumulat anual

DEP

Valor esperat 2016

Nombre de tècnics d’esports de primer nivell formats - Dept. de Presidència, SGE

Valor anual

DEP

Valor 2015

D2.3.1.

Valor anual

DEP

Valor esperat 2015

2015

Valor 2014

Organisme/s

2015

Interpretació de l'indicador

Any proposta

2015

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

45.000
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Objectiu estratègic 3.2.

Eix 3. Atenció a la infància: Salut

Millorar els sistemes de detecció precoç en la població general per tal d’actuar de manera més efectiva en la població de
risc, fent especial èmfasi als factors de protecció

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Valor esperat 2016

2016
2016
2016
2016

2015
2015
2015

SLT

TNIC (GTO32)

Oferir formació en l'àmbit policial per identificar malalties amb trastorns mentals i comunicatius

G3.6.1.

Nombre d’accions formatives en l’àmbit policial per identificar malalties amb trastorns mentals i comunicatius - Dept. d’Interior

G3.6.2.

Nombre d’agents formats en accions formatives en l’àmbit policial per identificar malalties amb trastorns mentals i comunicatius - Dept. d’Interior
Valor anual

GTA

SLT

3.6

Valor anual

-----

-----

3.8.

Revisar el protocol de seguiment de l’embaràs per arribar a tota la població

G3.8.1.

Revisió del protocol de seguiment de l’embaràs per arribar a tota la població - Dept. de Salut

G3.8.2.

Cobertura del protocol de seguiment de l’embaràs - Dept. de Salut

3.9.

Implantar el cribratge de MCF i hipoacúsia neonatal (23)

D18.9.1.

Nombre de casos diagnosticats d’hipoacúsia - Dept. de Salut

Valor dicotòmic

Valor percentual anual
GTA

INT (DGP)

2015

GTA

Mesura 3.2.1. Establir sistemes de detecció precoç

Valor acumulat anual

-----

110

3
425

---

En curs

---

100%

No informat

82

5
696

No previsible

D18.10.1. Nombre de casos diagnosticats de MCF - Dept. de Salut
No informat

T 3.2.1.

Constitució d’un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional per elaborar un pla per implementar les connexions interdepartamentals (interoperabilitat) del Registre
Unificat de Maltractament Infantil (RUMI) - Taula Nacional de la Infància

T 3.2.2.

Pla per implementar les connexions interdepartamentals (interoperabilitat) del registre RUMI entre els departaments de Salut, Ensenyament, Interior i Treball, Afers Socials i Famílies
- Taula Nacional de la Infància, GTO32

D59.1.2.

Nombre d’accessos al simulador del Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI) - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

3.10.

Finalitzar la implantació el RUMI hospitals i iniciar la implantació en atenció primària elaborant el protocol de detecció de
maltractaments infantils en atenció primària

Valor dicotòmic

Valor anual

---

--2.526




2.947

0%

0%
2.314

No previsible
2016

Valor dicotòmic

GTA

72

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància per a la implantació del Registre Unificat
de Maltractament Infantil (RUMI)

2015

TNIC

Valor acumulat anual

3.2.

SLT
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Objectiu estratègic 3.2.

Eix 3. Atenció a la infància: Salut

Millorar els sistemes de detecció precoç en la població general per tal d’actuar de manera més efectiva en la població de
risc, fent especial èmfasi als factors de protecció

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Valor 2015

D18.1.1.

Nombre de registre de casos al Registre Unificat de Maltractament Infantil: RUMI hospitals - Dept. de Salut

G3.10.1.

Cobertura del RUMI hospitals als hospitals de Catalunya - Dept. de Salut

G3.10.2.

Disposar del protocol de detecció de maltractaments infantils en atenció primària - Dept. de Salut
Valor dicotòmic

314

453

---

100%

-----

---

Servei del Telèfon de la Infància (Infància Respon)

D61.1.1.

Nombre de trucades ateses pel Telèfon d'infància respon 116111 - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
12.976

13.000

Valor 2018

En curs

61.1.

Valor acumulat anual

Valor 2017

13.820

2016

Valor percentual anual

317

Valor esperat 2016

TSF (DGAIA)

2016

Valor acumulat anual

DEP

Valor esperat 2015

2015

Valor 2014

Organisme/s

2015

Interpretació de l'indicador

Any proposta

INT (DGAS)

14.000

DEP

Mesura 3.2.2. Intensificar la coordinació intersectorial: salut – educació – social
24.4.

Seguiment dels procediments policials d'atenció a menors d'edat víctimes de violència domèstica

D24.4.1.

Menors d’edat víctimes mortals de violència masclista en l’àmbit de la parella amb el resultat de mort de la mare - Dept. d’Interior, DGP

D24.4.2.

Menors d'edat víctimes mortals de violència masclista en l’àmbit de la parella sense resultat de mort de la mare - Dept. d’Interior, DGP

D24.4.3.

Menors d’edat orfes per violència masclista en l’àmbit de la parella (3) Xifra que pot variar en funció si es considera el menor d’edat orfe de mare, o bé, de pare i mare. Concretarem aquest punt quan disposem de la

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

0
0

No previsible
No previsible

2
0

No previsible
No previsible

informació.

Valor acumulat anual

D24.4.4.

11

No previsible

9

No previsible

Víctimes menors d'edat en seguiment actiu al Sistema Integral d'Atenció a les Víctimes - Dept. d’Interior, DGP
Valor acumulat anual

Objectiu estratègic 3.3.

1.548

No previsible

1.617

No previsible

Millorar l’atenció dels infants i adolescents amb problemes de salut físics i/o mentals, i les seves famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018
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Objectiu estratègic 3.3.

Eix 3. Atenció a la infància: Salut

Millorar l’atenció dels infants i adolescents amb problemes de salut físics i/o mentals, i les seves famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Valor esperat 2016

a. Oferir una assistència més intensiva / freqüent / continuada en els dispositius de SISCAT i CDIAP

G3.11.2.

Implementació dels criteris de priorització per a l’atenció al CDIAP d’acord amb el Decret 45/2014, de modificació del decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els
serveis d’atenció precoç - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SISPAP

3.12.

a. Revisar l’abordatge psicosocial que s’ofereix en els dispositius de SISCAT i CDIAP

G3.12.1.

Disposar d’una eina pel diagnòstic de les situacions social en els CDIAP - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SISPAP
Valor dicotòmic

---

---

---

---

 (100%)
2015

GTA

Valor dicotòmic

TSF
(SISPAP)

2015

3.11.

TSF (SISPAP)

2015

GTA

Mesura 3.3.1. Millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents que tenen malalties o lesions cròniques i de llarga durada

TNIC (GTO33)

 (100%)

Mesura 3.3.2. Assegurar l’atenció dels problemes de salut derivats d’estils de vida o conductes de risc

3.3.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre atenció a la infància i adolescència
víctimes de violència i maltractament sexual

T3.3.1.

Constitució d’un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre atenció en violència i maltractament sexual a infants i adolescents - Taula Nacional de la
Infància
Valor dicotòmic



 (100%)

T3.3.2.

Identificar i Analitzar les mesures o programes d'actuacions, tractament de víctimes i agressors - Taula Nacional de la Infància, GTO33

T3.3.3.

Proposta de Model del Servei Públic d'Atenció Especialitzada a infants i adolescents víctimes de maltractament /violència sexual - Taula Nacional de la Infància, GTO33

64.5.

Servei Experimental Tractament abusos sexuals

D64.5.1.

Nombre d'infants i adolescents tutelats atesos en el programa de tractament d’abusos sexuals - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
Valor acumulat anual

---




 (100%)
 (100%)

43

47

56

2016

Valor dicotòmic

---

TSF (DGAIA)

2016

Valor dicotòmic

DEP

---

2015

TNIC

Mesura 3.3.3. Garantir una atenció de qualitat en el maltractament i abús sexual infantil i adolescent

SLT (PDSMA)

60

3.11.

b. Oferir una assistència més intensiva / freqüent / continuada en els dispositius de CSMIJ

2015

GTA

Mesura 3.3.4. Millorar l’atenció dels problemes de salut mental dels infants i adolescents

G.3.11.1. Nombre de visites a l’any per infant atès als CSMIJ - Dept. de Salut
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Objectiu estratègic 3.3.

Eix 3. Atenció a la infància: Salut

Millorar l’atenció dels infants i adolescents amb problemes de salut físics i/o mentals, i les seves famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

No informat

Valor 2017

Valor 2018

2016

---

Valor esperat 2016

SLT (PDSMA)

2016

Valor 2015

2015

TNIC (GTO31)

Incloure les famílies en el tractament dels trastorns de la conducta alimentària

G3.16.1.

Nombre de visites familiars en el tractament dels trastorns de la conducta alimentària - Dept. de Salut

3.1.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre Salut mental i addiccions, vinculat al
Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions

T3.1.1.

Constitució d’un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre atenció salut mental i addiccions - Taula Nacional de la Infància

T3.1.2.

Mapa de distribució territorial dels recursos actuals de la DGAIA, Ensenyament, Serveis socials i Salut - Taula Nacional de la Infància, GTO31

T3.1.3.

Document disseny curricular formació professionals dels centres residencials de la DGAIA i els professionals dels CSMIJ - Taula Nacional de la Infància, GTO31

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

39,1

-------

---





No informat

 (100%)
 (100%)
90%



T3.1.4.

Document Marc Model assistencial en salut mental a la infància i l’adolescència atesa en el sistema de protecció - Taula Nacional de la Infància, GTO31

20.1.

Activitats de desenvolupament de les línies estratègiques i objectius definits en el Pla integral de salut mental (2014) Pla
atenció integrals trastorns d'espectre autista (TEA)

D20.1.2.

Nombre de persones <18 anys que cobriran els Territoris on es posen en marxa activitats pel desenvolupament de les línies estratègiques i objectius definits en el Pla d’atenció a
Persones amb trastorn de l’espectre autista - Dept. de Salut

Valor dicotòmic

Valor acumulat anual

---

276.198



276.198

90%

276.198


2016

TNIC

Valor esperat 2015

386.017

3.16.

Valor percentual anual

DEP

Valor 2014

2015

GTA

Valor anual

Organisme/s

2015

Interpretació de l'indicador

Any proposta

SLT

No previsible
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Eix 4. Atenció a la infància: Educació i Valors

Eix 4. Atenció a la infància: Educació i Valors
Objectiu estratègic 4.1.

Situar la infància i l’adolescència com a protagonistes de tota acció educativa i potenciar el seu protagonisme en el seu
propi desenvolupament personal i procés d’aprenentatges

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Incloure l’enfocament estratègic de l’objectiu 4.1. en el currículum universitari

G4.3.1.

Inclusió de l’enfocament que proposa l’objectiu estratègic 4.1. en la formació universitària - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

40.7.

Activitats de foment de la participació juvenil

D40.7.2.

Nombre d'alumnes que han participat en el 3D - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGJ

 (100%)

2.150

2.200

2.200

2016

Valor acumulat anual

ECO (SU)

TSF (DGJ)

2016

Valor dicotòmic
DEP

2015

4.3.

2015

GTA

Mesura 4.1.1. Implantar una metodologia transformadora des de la perspectiva dels infants i els adolescents com a centre de tota acció educativa, que tingui
present les necessitats i especificitats dels nois i de les noies per tal d’igualar-los com a ciutadanes i ciutadans de ple dret

ENS, TSF
(DGACC), PRE
(SGE)

2.800

4.7.

Potenciar el Servei Comunitari

D11.1.1.

Nombre de centres que faran Servei Comunitari - Dept. d’Ensenyament

2015

GTA

Mesura 4.1.2. Fomentar la participació directa dels infants i adolescents en la seva educació i desenvolupament

152

286

G4.7.1.

Nombre de convenis signats entre dels Dept. Ensenyament i la DGACC per projectes educatius d’àmbit comunitari en equipaments de la DGACC – servei - Dept. Treball, Afers
Socials i Famílies, DGACC

G4.7.2.

Disposar d’un projecte de servei comunitari transferible en l'àmbit de l'esport - Dept. de Presidència, SGE

Valor anual

Valor dicotòmic

Objectiu estratègic 4.2.

-----

-----

5
En curs

7
No informat

Incrementar l’assoliment dels objectius educatius dels infants i adolescents en l’àmbit escolar posant especial èmfasi en
els i les alumnes en situació de vulnerabilitat

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

Any proposta

Organisme/s
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Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Eix 4. Atenció a la infància: Educació i Valors

Valor esperat 2016

Valor 2017

Valor 2018

D12.1.2.

Nombre de centres participants de Plans Educatius d'Entorn - Dept. d’Ensenyament

69.3.

Pla Integral Poble Gitano 2014-2015. Projecte EduRom

D69.3.1.

Percentual de reducció absentisme on s’implementa el projecte Edu Rom - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGACC

96

DEP

889

Valor percentual anual

90%

2016

Nombre de Plans Educatius d'Entorn - Dept. d’Ensenyament

2016

D12.1.1.

ENS

TSF (DGACC)

2016

Incrementar els espais de coordinació escola – serveis socials bàsics, serveis de lleure, cultura i esports

2015

4.10.

2015

GTA

Mesura 4.2.1. Implicar els agents educatius en el seguiment escolar dels infants i adolescents

TSF
(SF, DGACC)

114
889

90%

90%

90%

D53.1.1.

Nombre de tallers del programa Créixer en Família - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

D67.1.1.

Nombre de nens i nenes participants en el programa Jugar i Llegir - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGACC

4.1.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre Itineraris formatius dels i de les
joves tutelades i extutelades, en resposta a la Moció parlamentaria 213/X sobre l’aplicació de mesures d’acció positiva a favor
del col•lectiu de joves extutelats

926

1.417

1.563

TNIC (GTO41)

1.550

T4.1.1.

Constitució d’un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre itineraris formatius dels i de les joves extutelats/es - Taula Nacional de la Infància

T4.1.2.

Document amb la quantificació i qualificació la població tutelada entre 15 i 18 anys - Taula Nacional de la Infància, GTO41

T4.1.3.

Disposar de diferents propostes d'itineraris formatius i d'inserció laboral dels joves tutelats i extutelats - Taula Nacional de la Infància, GTO41

T4.1.4.

Document amb la quantificació de la necessitat d'increment pressupostari per a beques d'estudis - Taula Nacional de la Infància, GTO41

11.2.

Mantenir el Programa Intensiu de Millora (PIM)

D11.2.1.

Centres que apliquen el Programa Intensiu de Millora - Dept. d’Ensenyament

D11.2.2.

Nombre d'alumnes de 1er d'ESO que participen en el Programa Intensiu de Millora - Dept. d’Ensenyament

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

---------


-------

 (100%)
-------





141
2.043

2016

Valor dicotòmic

DEP

1.417

930

2015

TNIC

Valor acumulat anual

2016

Realitzar una campanya per fomentar l’ús del llenguatge oral / comunicació en les famílies i altres agents socials

2015

4.13.

2015

GTA

Mesura 4.2.2. Millorar el desenvolupament personal i l’assoliment dels aprenentatges

ENS

230
3.500
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Objectiu estratègic 4.2.

Eix 4. Atenció a la infància: Educació i Valors

Incrementar l’assoliment dels objectius educatius dels infants i adolescents en l’àmbit escolar posant especial èmfasi en
els i les alumnes en situació de vulnerabilitat

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

Ampliar l’oferta formativa adreçada als joves més grans de 16 anys que no han assolit els objectius de l’educació secundària
obligatòria

D11.8.1.

Nombre d'alumnes beneficiaris de PQPI (13/14) - Programa Formació Inserció - Dept. d’Ensenyament

D11.8.2.

Nombre d'alumnes beneficiares de CAMP - Curs específic d'accés als cicles de grau mitjà - Dept. d’Ensenyament

7.537
487

2016

11.8.

2016

Nombre d'alumnes beneficiaris de programes de segones oportunitats - Dept. d’Ensenyament - Revisar l'indicador

ENS

ENS

2016

D11.6.1.

Valor 2018

ENS

2016

Impulsar programes de segones oportunitats

Valor 2017
2015

Valor esperat 2016

2015

Valor 2015

11.6.

253
DEP

Valor esperat 2015

2015

Valor 2014

Organisme/s

2015

DEP

Interpretació de l'indicador

Any proposta

ENS

0

No informat
No informat

GTA

Mesura 4.2.3. Garantir l’atenció a la diversitat
4.12.

Garantir que els recursos per l’èxit escolar arribin a tots els alumnes, especialment els més vulnerables

D11.3.1.

Percentatge d’alumnes que reben Suport Escolar Personalitzat per l’adquisició del procés de lectura i escriptura - Dept. d’Ensenyament

D11.3.2.

Percentatge d’alumnes que reben Suport Escolar Personalitzat per a l’assoliment d’habilitats matemàtiques - Dept. d’Ensenyament

D11.3.3.

Percentatge d’alumnes que reben Suport Escolar Personalitzat per a l’adquisició de l’hàbit de treball i organització - Dept. d’Ensenyament

45%
35,2%
11,5%

No informat
No informat

D11.3.4.

Percentatge d’alumnes que reben Suport Escolar Personalitzat per a l’atenció singularitzada a altes capacitats - Dept. d’Ensenyament

D11.3.5.

Percentatge d’alumnes que reben Suport Escolar Personalitzat per altres àmbits d’aprenentatge que es reforcen - Dept. d’Ensenyament

11.7.

Reforçar els programes i les actuacions específiques de suport escolar adreçats als alumnes en situació o risc d’exclusió
social (ampliació horària, projectes singulars,...)

D11.7.2.

Nombre d'alumnes beneficiaris d'Unitat d'Escolarització Compartida - Dept. d’Ensenyament

D11.7.3.

Nombre d'alumnes beneficiaris d'Unitat d'Escolarització Compartida - Dept. d’Ensenyament

1,3%
6,8%
DEP

No informat

1.624
2.762

No informat
No informat

1.600
3.000
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Objectiu estratègic 4.3.

Eix 4. Atenció a la infància: Educació i Valors

Facilitar l’accés dels infants i adolescents a la cultura, l’educació en el lleure i l’esport d’acord amb el seu desenvolupament

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Valor esperat 2016

G4.14.1.

Nombre d’ajuts econòmics atorgats a consells esportius i altres entitats que promouen l’esport escolar - Dept. de Presidència, SGE

G4.14.2.

Nombre d’ajuts econòmics atorgats per participar en activitats de lleure - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGJ (No inclou Beques indirectes derivades del conveni amb les
grans federacions)

4.15.

Mantenir el percentatge d’ajuts econòmics a famílies que no s’ho poden permetre

D41.3.5.

Nombre de beneficiaris de beques per a L’Estiu és teu - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGJ

G4.15.1.

Nombre de famílies participants en el programa Vacances en família - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGJ

G4.15.2.

Nombre de beques atorgades per a la formació de dinamitzadors esportius - Dept. de Presidència, SGE
Valor anual

8.569

TSF (DGJ)

1.500
8.600

40

45

234

300

---

TSF (DGJ). PRE
(SGE)

Nombre de beques atorgades per la participació en el programa Fit jove - Dept. de Presidència, SGE

4.17.

Reforçar el suport necessari per facilitar la participació dels infants i adolescents amb diversitat funcional en activitats de
cultura, lleure i esport

G4.17.1.

Nombre d’infants i adolescents amb diversitat funcional participants en l’Estiu és teu o en Camps de treball - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGJ

4.19.

Donar suport i ajudes a les escoles i famílies en l’educació en el lleure i l'esport, tant les activitats extres en horaris lectius
com les activitats extraescolars

D1.1.1.

Nombre d’alumnes de 3r i 4t de primària participants en el Programa Esport Blanc Escolar - PEEHC (curs escolar) - Dept. de Presidència, SGE

Valor anual

Valor anual

---

---

142

---

---

445

6.535

6.157

404

850

48

No previsible

2016

GTA

---

---

804

4.800

G4.15.3.

Valor anual

GTA

---

780

4.037

2016

Valor anual

229

---

48

2016

Valor anual

---

48

---

2015

GTA

Valor anual

---

G4.19.1.

Nombre d’esplais diaris subvencionats - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGJ

G4.19.2.

Nombre d’Associacions Esportives Escolars i AMPA’s beneficiàries d’ajuts econòmics del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) - Dept. de Presidència, SGE

Valor anual

Valor anual

-----

-----

320

TSF (DGJ), PRE
(SGE)

2015

Valor anual

2016

Recuperar els nivells d’ajuts econòmics en lleure, esport i cultura

2015

4.14.

2015

GTA

Mesura 4.3.1. Disposar d’ajuts econòmics per participar en activitats culturals, de lleure i esport

TSF (DGJ), PRE
(SGE)

400
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Objectiu estratègic 4.3.

Eix 4. Atenció a la infància: Educació i Valors

Facilitar l’accés dels infants i adolescents a la cultura, l’educació en el lleure i l’esport d’acord amb el seu desenvolupament

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Valor esperat 2016

Nombre d’escoles 3r i 4t de primària participants en el Programa Esport Blanc Escolar - PEEHC (curs escolar - Dept. de Presidència, SGE

31.5.

Programació estable d'arts escèniques: Programa.cat

D31.5.1.

Nombre d'activitats familiars Programa.cat - Dept. de Cultura
473

14

---

473

1.289

Valor 2018

22
2016

Valor anual

---

Valor 2017

CUL

2016

Valor 2015

2015

Valor esperat 2015

G4.19.3.

Valor anual
DEP

Valor 2014

Organisme/s

2015

Interpretació de l'indicador

Any proposta

TSF (DGACC)

1.300

4.16.

Afavorir el desenvolupament de la cultura, el lleure i l’esport en els plans de desenvolupament comunitari

G4.16.2.

Nombre de plans de desenvolupament comunitari on participen agents representants de l’àmbit de la cultura, lleure i esport - Dept. de Benestar Social i Família, DGACC

1.2.

Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)

D1.2.1.

Nombre de participacions d'infants i adolescents als JEEC (curs escolar) - Dept. de Presidència, SGE

1.3.

Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE)

D1.3.1.

Nombre de centres d'ensenyament participants al PCEE (curs escolar) - Dept. de Presidència, SGE

5.2.

Exposicions Palau Robert per a grups escolars

D5.2.1.

Nombre d’exposicions programades adreçades als infants i adolescents - Dept. de Presidència, DGD

69.2.

Programa Òmnia

D69.2.1.

Nombre de Punts Òmnia que realitzen activitats adreçades a infància i adolescència - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGACC

2016
2016

72

2016

69

2

PRE (SGE)

PRE (DGD)

2016

69

No informat

1.068

PRE (SGE)

TSF (DGACC)

2016

Valor acumulat anual

No informat

1.100

259.000

2015

DEP

Valor anual

1.101

200.000

67

2015

DEP

Valor anual

190.407

67

---

2015

DEP

Valor anual

---

2015

DEP

Valor anual

2015

GTA

Mesura 4.3.2. Equilibrar territorialment l’oferta d’activitats culturals, de lleure i esport

TSF (DGACC)

250.000

1.000

3

72

GTA

Mesura 4.3.3. Fomentar l’associacionisme cultural, de lleure i esportiu adreçat a infants i adolescent
4.18.

Promoure l'ocupació / ús d'espais públics per part dels infants i adolescents en el seu temps d’oci

G4.18.1.

Nombre d’accions o activitats per l’ocupació / ús d’espais públics - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGACC
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Objectiu estratègic 4.3.

Eix 4. Atenció a la infància: Educació i Valors

Facilitar l’accés dels infants i adolescents a la cultura, l’educació en el lleure i l’esport d’acord amb el seu desenvolupament

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

---

603

600

Programa “En joc” a la Xarxa de Comunicació Local. PEEC

D5.3.1.

Nombre de programes emesos en relació a l'esport escolar - Dept. de Presidència, SGE

67.3.

Ludoteques

D67.3.1.

Nombre de nens i nenes participants a les Ludoteques - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGACC
Valor acumulat anual

19

1.373

No informat

1.373

19

1.634

Valor 2017

Valor 2018

2016

---

5.3.

Valor anual
DEP

Valor 2014

PRE (SGE)

2016

DEP

Valor anual

Organisme/s

2015

Interpretació de l'indicador

Any proposta

2015

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

TSF (DGACC)

19

1.650
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Eix 5. Atenció a la infància: Família

Eix 5. Atenció a la infància: Família
Objectiu estratègic 5.1.

Promoure l’acompanyament a les famílies en la criança i educació de la primera infància i facilitar l’accés a serveis
educatius assequibles i de qualitat per als infants de 0 a 3 anys

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2015

2016

TSF (SF)

2015

2016

TSF (SF)

2015

2016

TSF (SF)

2015

2016

TSF (SF)

2016

TSF (SF)

2016

Promoure hàbits i estils de vida saludables
Fomentar els àpats en família

2015

5.2.
5.3.

2015

GTA

Mesura 5.1.1. Mesures de suport a les famílies en la petita infància

TNIC (GTO23)

D53.11.1. Elaboració del material d'orientació ‘Àpats en Família’ - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

DEP

GTA

Valor dicotòmic

75%

Disposar d'un any de baixa maternal/paternal per naixement o adopció per família

G5.6.1.

Nombre de propostes incloses en la nova llei de família - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

52.1.

Reconèixer la condició de família nombrosa o de família monoparental

D52.1.1.

Nombre d'avantatges per a famílies nombroses i famílies monoparentals - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

53.1.

Programa Créixer en Família

D53.1.3.

Nombre de professionals formats al programa Créixer en Família - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

53.10.

Donar suport a les famílies mitjançant les prestacions econòmiques per naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmeses a
nivell de renda de la unitat familiar

DEP

4.946

31
DEP



5.6.

5.000

35

D53.10.1. Nombre d'infants que han rebut l'ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF
4.171

4.500

GTA

Mesura 5.1.2. Diversificar l’oferta de serveis educatius de 0 a 3 anys
5.5.

Informar mitjançant campanyes de comunicació de tots els programes i serveis a la primera infància

T2.3.1.

Disposar d’un mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys - Taula Nacional de la Infància, GTO23
Valor dicotòmic

---

---

90%
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Objectiu estratègic 5.1.

Eix 5. Atenció a la infància: Família

Promoure l’acompanyament a les famílies en la criança i educació de la primera infància i facilitar l’accés a serveis
educatius assequibles i de qualitat per als infants de 0 a 3 anys

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Incrementar els espais familiars

D54.4.1.

Nombre d'entitats subvencionades per als espais maternoinfantils - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

D67.6.1.

Nombre d’espais familiars en equipaments de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGACC

7
Valor anual

12

No informat

12

12

5.4.

Incrementar els programes de parentalitat: criança positiva

D53.8.1.

Nombre de programes de parentalitat positiva recollits al mapa de serveis - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

G5.4.1.

Nombre d’equipaments cívics on es desenvolupen programes de parentalitat en criança positiva - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGACC

372
Valor anual

Objectiu estratègic 5.2.

---

TSF (SF,DGACC)

No informat

2016

GTA

2016

2015

5.1.

2015

GTA

Mesura 5.1.3. Garantir l’accessibilitat en condicions d’igualtat als serveis de 0 a 3 anys

TSF (SF,
DGACC), JUS

500
---

41

41

Garantir el dret a tot infant i adolescent en situació de desemparament a formar part d’una família que l’acompanyi en el seu
desenvolupament

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

5.15/5.16 Promoció i difusió de l’acolliment familiar
D47.1.1.

Nombre de noves sol·licituds d'acolliment en família aliena - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, ICAA

D47.1.2.

Nombre d’infants acollits en els diferents programes d’acolliment familiar - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, ICAA

Valor acumulat anual

Valor de tall a desembre

G5.15.3.

156
969

175
990

183
1.017

2016

2015

GTA

Mesura 5.2.1. Campanyes de promoció de l’acolliment familiar
TSF (ICAA)

200
1.035

Nombre d’infants acollits en UCAE - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, ICAA
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Objectiu estratègic 5.2.

Eix 5. Atenció a la infància: Família

Garantir el dret a tot infant i adolescent en situació de desemparament a formar part d’una família que l’acompanyi en el seu
desenvolupament

Valor 2015

Valor esperat 2016

---

---

---

40

DEP

Valor de tall a desembre

60.1.

Servei Experimental Programa de suport a l'acolliment en Família extensa: "La meva família m'acull"

D60.1.1.

Nombre d'infants i adolescents acollits en família extensa - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
2.415

Valor de tall a desembre

2.420

2.446

Valor 2017

Valor 2018

2016

Valor esperat 2015

TSF (DGAIA)

2016

Valor 2014

Organisme/s

2015

Interpretació de l'indicador

Any proposta

2015

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

TSF(ICAA)

2.450

DEP

Mesura 5.2.2. Programes de suport a les famílies acollidores
47.2.

Prestació econòmica per a l'acolliment en família aliena d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat de Catalunya

D47.2.1.

Nombre de prestacions que s'han abonat per infant acollit en família aliena Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, ICAA
9.528

Valor acumulat anual

Objectiu estratègic 5.3.

9.600

9.985

10.000

Incrementar les polítiques de suport a les famílies: universals, fomentant i enfortint l’exercici de la parentalitat positiva, i
específiques, en situacions de vulnerabilitat, per remetre i prevenir el risc d’exclusió social

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

G5.24.1.

Oferir mesures fiscals que afavoreixin les famílies nombroses i monoparentals

VEH, TSF (SF)

5

Import dels beneficis fiscals per afavorir les famílies nombroses - Dept. De Vicepresidència, Economia i Hisenda
Valor anual

G5.6.1.

2016

5.24.

2015

GTA

Mesura 5.3.1. Mesures fiscals i econòmiques a les famílies

---

---

7.140.306,00 €

7.738.251,00 €

Nombre de mesures fiscals incloses en la nova Llei de família - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

5

Font: Pressupost de Beneficis Fiscals. Any 2015. IEET. Exempts les persones d'edat igual o inferior als 16 anys: 5.323.433,90€. ITPAJD. Tipus reduit del 5% per la transmissió que constitueixi l'habitatge habitual d'una
familia nombrosa: 1.083.236,40€. IRPF. Deducció autonòmica per vidus amb fills a càrrec: 330.396,66€. IRPF. Deducció autonòmica pel lloguer de l'habitatge habitual per part d'una familia nombrosa: 566.156,88€. Canon
d'aigua: no es competència de la DGTiJ
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Objectiu estratègic 5.3.

Eix 5. Atenció a la infància: Família

Incrementar les polítiques de suport a les famílies: universals, fomentant i enfortint l’exercici de la parentalitat positiva, i
específiques, en situacions de vulnerabilitat, per remetre i prevenir el risc d’exclusió social

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Valor 2014

Valor 2018

Descomptes en títols de transport emesos de la T-FN/MN+T-70/90 (Família Nombrosa)

D28.5.1.

Nombre de descomptes en títols de transport emesos de la T-FN/MN+T-70/90 (Família Nombrosa) - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, ICD

50.6.

Ajut econòmic de mesures de protecció integral contra la violència masclista

D50.6.1.

Nombre de dones amb el suport econòmic per violència masclista - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

54.6.

Fons de garantia de pensions i prestacions

D54.6.1.

Nombre de famílies ateses pel fons de garantia de pensions i prestacions - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

60.3.

Prestació econòmica per a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat en família extensa

D60.3.2.

Nombre de beneficiaris de la prestació econòmica per a infants i adolescents tutelats acollits en família extensa - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
Valor acumulat anual

2.889

198.600

216.474
2016

No informat

TSF (SF)

2016

320

2

TSF (SF)

2016

3

PRE (ICD)

160

2015

178.136

2016

28.5.

2016

Nombre de jornades anuals per a la visualització d’experiències destacades - Dept. d’Empresa i Coneixement

EMO

2016

D37.2.1.

2015

(b) Jornades anuals per visualització de les experiències en el marc del Marketplace i Bussines Social Value

2015

5.27.

2015

Nombre de bones pràctiques difoses des del Departament d’Empresa i Coneixement - Dept. d’Empresa i Coneixement

EMO

2015

GTA
DEP

Valor 2017

D37.1.1.

Valor acumulat anual
DEP

Valor esperat 2016

(a) Difusió de les bones pràctiques de col•laboració (empresa - entitat) a través del portal de Responsabilitat Social Rscat
(www.Rscat.cat)

---

DEP

Valor 2015

5.27.

125

DEP

Valor esperat 2015

Organisme/s

2015

GTA

Interpretació de l'indicador

Any proposta

TSF(DGAIA)

3

350

2.900

2.842

2.850

Compatibilitzar els horaris dels serveis amb els horaris escolars, laborals i familiars

G2.16.1.

Percentatge de serveis de pediatria amb horari de tarda - Dept. de Salut

G2.16.2.

Percentatge de pediatres amb horari de tarda - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

2016

5.36.

2015

GTA

Mesura 5.3.2. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar
SLT, TSF (SF)
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Objectiu estratègic 5.3.

Eix 5. Atenció a la infància: Família

Incrementar les polítiques de suport a les famílies: universals, fomentant i enfortint l’exercici de la parentalitat positiva, i
específiques, en situacions de vulnerabilitat, per remetre i prevenir el risc d’exclusió social

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2016

Oferir un model d'atenció integral a la família (universal - SF / Risc - DGAIA)

G5.21.1.

Crear una comissió tècnica Secretaria de Família i DGAIA per treballar sobre la proposta d’un model d'atenció integral a la família - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIASF
---

G5.21.2.

Disposar d’un Model d’atenció integral a la família - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA-SF

39.2.

Programa d'atenció a fills i filles menors de tres anys de mares empresonades

D39.2.1.

Nombre de fills i filles menors de tres anys de mares empresonades atesos (CP Dones) - Dept. de Justícia, DGSP

Valor dicotòmic

Valor acumulat anual

---

21

---

21

---

19

No previsible
No previsible
2016

---

JUS (DGSP)

2016

---

TSF (DGAIA, SF)

2015

Valor dicotòmic

DEP

2015

5.21.

2015

GTA

Mesura 5.3.3. Oferir suport familiar per a l’exercici d’una parentalitat positiva

TSF (SISPAP)

21

5.17.

Dotar els Serveis socials bàsics del personal i recursos necessari els Serveis socials bàsics per donar resposta a les
necessitats de les famílies amb fills/es

D43.3.2.

Nombre de professionals del Treball Social i l'Educació Social assignats a Serveis Socials Bàsics finançats per Contracte Programa - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies,
SISPAP

G5.25.2.

Nombre d’entitats subvencionades per a la promoció de la cohesió comunitària - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGACC

50.2.

Sistemes de resposta urgent per a dones que estan en situació de violència i els seus fills i filles

D50.2.1.

Nombre de dones que estan en situació de violència i fills i filles atesos en resposta urgent - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

50.3.

Serveis d’acolliment i recuperació i substitutoris de la llar

D50.3.1.

Nombre de dones i fills atesos en serveis d'acolliment, recuperació i substitutoris de la llar - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

-----

450

-----

154
136

2016

Nombre de subvencions a entitats per a la promoció de la cohesió comunitària - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGACC

2016

G5.25.1.

TSF (DGACC)

TSF (SF)

2016

2.400
2015

2.374

Mantenir i incrementar les dotacions al mon associatiu (recursos econòmics i eines) per poder seguir oferint serveis
complementaris tals com els bancs de temps, bancs de recursos, grups d’ajuda mútua, grups de suport emocional, etc.

Valor anual

DEP

No informat

5.25.

Valor anual

DEP

2.333

2015

GTA

Valor anual

2015

GTA

Mesura 5.3.4. Donar suport a les famílies especialment en situacions familiars de vulnerabilitat

TSF (SF)

154
136

460
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Objectiu estratègic 5.3.

Eix 5. Atenció a la infància: Família

Incrementar les polítiques de suport a les famílies: universals, fomentant i enfortint l’exercici de la parentalitat positiva, i
específiques, en situacions de vulnerabilitat, per remetre i prevenir el risc d’exclusió social

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

548

50.4.

Serveis d'intervenció especialitzada

D50.4.1.

Nombre de dones i fills i filles atesos en serveis d'intervenció especialitzada - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

54.1.

Serveis tècnics de Punt de trobada

D54.1.1.

Nombre de fills i filles atesos als Serveis de Punt de Trobada - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

4.274
DEP

Valor esperat 2016

1.740

Objectiu estratègic 5.4.

Valor 2017

Valor 2018

2016

548

Valor 2015

TSF (SF)

2016

Valor esperat 2015

2015

Valor 2014

Organisme/s

2015

DEP

Interpretació de l'indicador

Any proposta

TSF (SF)

3.946

1.850

Reconèixer la funció educadora de la família en els processos socioeducatius dels seus fills i filles

Valor 2015

Valor 2017

Valor 2018

2016

Valor esperat 2015

TSF (SF)

2016

Valor 2014

Organisme/s

2015

Interpretació de l'indicador

Any proposta

2015

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

TSF (SF)

Valor esperat 2016

GTA

Mesura 5.4.1. Reforçar la família com a primer referent educatiu
5.35.

Implementar els serveis d'atenció a les famílies

D53.7.1.

Nombre de Servei d'atenció a les famílies (SAF) implementats al territori - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

D54.5.1.

Nombre d'entitats subvencionades per Servei d'atenció a les famílies especialitzat (SAFE) - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, SF

53.1.

Programa Créixer en Família

D53.1.4.

Percentatge de famílies que han participat en el programa "Créixer en família" i han efectuat canvis en les pràctiques i les habilitats parentals - Dept. de Treball, Afers Socials i
Famílies, SF

5

DEP

69

90%

5
No informat

90%
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Objectiu estratègic 5.4.

Eix 5. Atenció a la infància: Família

Reconèixer la funció educadora de la família en els processos socioeducatius dels seus fills i filles

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

12.1.

Actuacions amb l’entorn i els agents del territori

D12.1.1.

Nombre de Plans Educatius d'Entorn - Dept. d’Ensenyament

D12.1.2.

Nombre de centres participants de Plans Educatius d'Entorn - Dept. d’Ensenyament

D12.1.3.

Nombre d’actuacions per a famílies en el marc dels Plans educatius d’entorn - Dept. d’Ensenyament

96
889

2016

2015

DEP

Mesura 5.4.2. Facilitar la relació de les famílies amb altres agents educatius
ENS

114
889
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Eix 6. Mitjans de comunicació

Eix 6. Mitjans de comunicació

Objectiu estratègic 6.1.

Potenciar l’educació mediàtica per formar infants i adolescents crítics i participatius en vers als mitjans de comunicació

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Valor esperat 2016

2016
2016

G6.3.1.

Nombre d’eines i materials didàctics elaborats en el marc del conveni entre el Consell Audiovisual de Catalunya i el Departament d’Ensenyament

G6.3.2.

Nombre d’activitats per a la difusió de les eines i materials elaborats

6.4.

Incloure l'educació mediàtica en el currículum universitari de magisteri

G6.4.1.

Inclusió de l’educació mediàtica en el currículum universitari de magisteri - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

6.14.

Oferir formació continuada en drets dels infants als professionals dels mitjans de comunicació

G14.1.1.

Disposar d’una oferta formativa en drets dels infants als professionals dels mitjans de comunicació - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

6.15.

Incloure l'educació mediàtica en el currículum universitari de comunicació

G6.15.1.

Inclusió de l’educació mediàtica en el currículum universitari de comunicació - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

6.19.

Elaborar un codi de bones pràctiques dels drets dels infants en els mitjans de comunicació

D71.7.1.

Elaboració de vídeos adreçats als joves i adolescents per a un bon ús d’Internet - Dept. de Presidència, CAC

71.3.

Xerrades i sessions de formació i/o conscienciació sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials adreçades a
professionals de l’educació, alumnes i familiars

Valor anual

0

1

---

0

1
ECO (SU)

TSF (DGAIA)

 (100%)

---



 (100%)
ECO (SU)

 (100%)

---

---

0

2016

Valor dicotòmic

---

---

PRE (CAC)

2016

Valor dicotòmic

---

2015

GTA
GTA

2015

Oferir al professorat formació continuada en educació mediàtica

Valor dicotòmic

GTA

2015

6.3.

2015

Cobertura del currículum d’educació mediàtica a les escoles - Dept. d’Ensenyament

2015

G6.2.1.

Valor anual

GTA

PRE (CAC)

Conèixer el grau d'implantació del currículum d'educació mediàtica a les escoles

Valor anual

DEP

ENS

6.2.

EMO (CESICAT)

5
2015

GTA

GTA

Mesura 6.1.1. Formar en educació mediàtica a pares, mares i professionals de l’educació i de la comunicació
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Objectiu estratègic 6.1.

Eix 6. Mitjans de comunicació

Potenciar l’educació mediàtica per formar infants i adolescents crítics i participatius en vers als mitjans de comunicació

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Valor esperat 2016

D71.3.1.

Nombre d’assistents a xerrades i sessions de conscienciació a sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials adreçades a pares i mares - Dept. d’Empresa i Coneixement,
CESICAT

D71.3.3.

Nombre d’educadors de centres educatius formats sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials - Dept. d’Empresa i Coneixement, CESICAT

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

No informat
No informat

417

No informat
No informat

400

40

50

100

100

D24.1.1.

Nombre de xerrades sobre Internet Segura adreçades a adolescents - Dept. d’Interior, DGP

DEP

Valor anual

Valor acumulat anual

DEP

4.126

400

4.500

4.313

4.350

122.307

126.150

D24.1.2.

Nombre d'assistents a les xerrades sobre Internet Segura - Dept. d’Interior, DGP

71.3.

Xerrades i sessions de formació i/o conscienciació sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials adreçades a
professionals de l’educació, alumnes i familiars

D71.3.2.

Nombre d’alumnes de primària formats sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials - Dept. d’Empresa i Coneixement, CESICAT

71.5.

Campanya de sensibilització sobre els riscos dels menors d'edat en els nous serveis audiovisuals i internet

D71.5.1.

Realització d'una campanya sobre els riscos dels menors d'edat en els nous serveis audiovisuals i internet - Dept. de Presidència, CAC

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual
DEP

---

Valor acumulat anual

Objectiu estratègic 6.2.

119.000

No informat

---

130.500

No informat

---

693

0%

2016

Formació en Internet Segura

2016

24.1.

INT (DGP)

2016

Descàrregues de l'aplicació APP Mediakids de foment de l'esperit crític - Dept. de Presidència, CAC

EMO (CESICAT)

2016

D5.8.1.

2015

APP Mediakids de foment de l'esperit crític

2015

5.8.

2015

DEP

Mesura 6.1.2. Formar en educació mediàtica a infants i adolescents

PRE (CAC)

600



Garantir l’accés i fomentar la participació dels infants i adolescents als mitjans de comunicació

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

Any proposta

Organisme/s
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Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Eix 6. Mitjans de comunicació

Valor 2017

Valor 2018

Nombre de programes de televisió adreçats als infants i adolescents - Dept. de Presidència, CCMA

D5.4.2.

Nombre de continguts audiovisuals oferts en línia als infants i adolescents - Dept. de Presidència, CCMA

D5.5.1.

Nombre d’accessos als vídeos de la sèrie Worldgirl (VO anglès de La Supermots) - Dept. de Presidència, CCMA

D5.6.2.

Nombre de programes de ràdio adreçats als infants i adolescents - Dept. de Presidència, CCMA

D5.9.1.

Nombre d’accessos als vídeos d'Una mà de contes" (VO anglès ) - Dept. de Presidència, CCMA

6.11.
6.12.

Dotar de recursos tecnològics els equipaments en zones desafavorides
Oferir wifi obert

D37.3.1.

Nombre de punts d’accés públic a internet i recursos TIC en els equipaments integrats en la xarxa Punt TIC - Dept. d’Empresa i Coneixement

Valor anual

Valor anual

Valor anual

Valor anual

GTA

Valor anual

Valor anual

G6.11.1.

7

7

11
16.208

11
No informat

4
---

657

3
---

8
11

657

EMO,
TSF (DGACC)

7
11

16.208

(actuació finalitzada)

3

3

7.689

7.700

656

2016

D5.4.1.

PRE (CCMA)

2016

Disposar de canals de comunicació adequats a la maduresa i edats dels infants i adolescents (accessibilitat = comprensió)
En mitjans de comunicació
En òrgans que fan control / seguiment dels mitjans de comunicació

2015

6.6.
6.7.
6.8.

2015

GTA

Mesura 6.2.1. Mesures d’accessibilitat als mitjans de comunicació

656

Nombre d’entitats que concorren a la convocatòria extraordinària de Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària per a disposar d’ordinadors personals de segona ma - Dept. de
Treball, Afers Socials i Famílies, DGACC
Valor anual

---

---

0

0

2016

Facilitar la participació dels infants i adolescents representants de 'consells de participació' en els mitjans de comunicació

G6.9.1.

Informar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals dels membres del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies,
DGAIA

6.10.

Estudiar la presència i participació activa dels infants i adolescents en els mitjans de comunicació

D3.1.1.

Nombre de programes informatius que l'ofereixen opinió dels infants i adolescents - Dept. de Presidència, CCMA
Valor anual

---

175

---

175

0%

179

Nombre d’Iniciatives i projectes audiovisuals nous conduïts per adolescents - Dept. de Presidència, CCMA

D5.4.3.

Nombre d’infants i adolescents participants en programes de televisió (Infoka, Fish and Chips,...) - Dept. de Presidència, CCMA
Valor acumulat anual

No informat
9.600

2
9.600

2
6.000

PRE (CCMA)

170

D3.2.1.

Valor anual

TSF (DGAIA)


2016

Valor dicotòmic
GTA

2015

6.9.

2015

GTA

Mesura 6.2.2. Fomentar la participació dels infants i adolescents en els mitjans de comunicació

2
6.000
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Objectiu estratègic 6.3.

Eix 6. Mitjans de comunicació

Promoure continguts i una representació dels infants i adolescents respectuosa amb els seus drets en els mitjans de
comunicació

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

G6.13.1.

Creació d’un grup de treball sobre mitjans de comunicació dins el Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies,

DGAIA

2015

2016

PRE (

2016



0%

2015

---

ECO

Producció i difusió de càpsules informatives 012

D4.2.1.

Nombre de càpsules 012 de temes d'infància i adolescència - Dept. de Presidència, DGD

70.1.

Elaborar i difondre els contes de la Laura i en Joan per fomentar vocacions científiques

D70.1.3.

Nombre promig anual de visites mensuals al web de la col·lecció de contes de la Laura i en Joan per fomentar vocacions científiques - Dept. d'Economia i Coneixement

70.2.

Elaborar materials educatius multimèdia per la col·lecció “Personatges en joc” per donar a conèixer personatges de la història
de la ciència i la tecnologia de Catalunya als estudiants de primària

D70.2.2.

Nombre promig anual de visites mensuals al web de la col·lecció “Personatges en joc” - Dept. d'Economia i Coneixement
2.400

1.200

2.400

8

6

1.200

2.400

1.200
2016

Valor anual

1.200

No Informat

ECO

2016

Valor anual

No informat

2015

DEP

---

CNIAC

4.2.

Valor anual
DEP

2016

Crear un Grup de treball dins el Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya sobre Mitjans de comunicació

Valor dicotòmic

DEP

2015

6.13.

2015

GTA

Mesura 6.3.1. Difondre continguts audiovisuals adequats a la seva edat

PRE (CAC)

2.400

6.17.

Monitoritzar el respecte als drets dels infants en els mitjans de comunicació

D6.1.1.

Nombre d’accions: informes i acords, del Consell Audiovisual de Catalunya per a la protecció de la infància en compliment del que estableix l’article 81 de la llei 22/2005, de 29 de
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya - Dept. de Presidència, CAC

D71.8.1.

Disposar d'un sistema de monitorització i anàlisi dels continguts perjudicials als nous serveis audiovisuals i a internet - Dept. de Presidència, CAC

6.18.

Fer difusió dels estudis i de l'impacte de les recomanacions fetes pel Consell Audiovisual de Catalunya

G6.18.1.

Difusió de les recomanacions actualitzades sobre el tractament informatiu de l’anorèxia i la bulímia als mitjans de comunicació - Dept. de Presidència, CAC

G6.18.2.

Creació d’un grup de treball en el marc del Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual per analitzar i difondre les recomanacions “Els menors i la publicitat dels jocs en
línia. Propostes per fomentar les bones pràctiques” - Dept. de Presidència, CAC

Valor anual

GTA

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

45
---

---

10
---

---

14
0%

No previsible

2015

GTA

Mesura 6.3.2. Implicar els mitjans de comunicació en un representació respectuosa amb els seus drets

PRE (CAC)

 (100%)
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---

 (100%)

6.20.

Difondre / donar visibilitat als incompliments i males pràctiques dels mitjans en horaris protegits

G6.20.1.

Nombre d’acords adoptats pel Ple del CAC per a la protecció dels drets dels infants i adolescents - Dept. de Presidència, CAC
Valor anual

---

---

6

2016

---

2015

GTA

Valor dicotòmic

Eix 6. Mitjans de comunicació

PRE (CAC)

6
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Eix 7. Sistema de polítiques integrals i transversals en infància i adolescència

Eix 7. Sistema de polítiques integrals i transversals en infància i adolescència
Objectiu estratègic 7.1.

Desplegar reglamentàriament i normativa la llei dels drets i les oportunitats a la infància i l’adolescència, i altres normes
clau en el progrés en les polítiques d’infància i adolescència a Catalunya, segons les prioritats del Pla d’atenció integral a la
infància i l’adolescència 2015 – 2018

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Valor esperat 2016

2015

2016
2016

TNIC (GTO71)

7.1.

Disposar d'una eina per efectuar avaluació ex-ante en infància

D59.3.1.

Creació del Grup de treball d’Avaluació normativa ex-ante - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

D59.3.2.

Disposar d’una eina per a l’avaluació normativa ex-ante - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

7.5.
7.6.

Invertir en infància d'acord amb les directius europees
Disposar anualment del pressupost adient pel seu desplegament fins arribar als estàndards europeus

T7.5.1.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre el càlcul de la inversió pública en infància i adolescència - Taula Nacional de la Infància

T7.5.2.

Conèixer els pressupostos de tots els Departaments de la Generalitat per a Infància i Adolescència - Taula Nacional de la Infància, GTO71

T7.5.3.

Conèixer el pressupost de les Administracions Catalanes per a Infància i Adolescència - Taula Nacional de la Infància, GTO71

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic
GTA

TSF (DGAIA)

2015

GTA

Mesura 7.1.1. Impulsar la normativa necessària en polítiques d’infància i adolescència d’acord amb l’enfocament estratègic d’aquest pla i les prioritats dels plans
d’acció anual

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

T7.5.4.

-----

-------



 (100%)
0%

---



---

No previsible

 (100%)
 (100%)
---

No previsible

Disposar d’un sistema de càlcul de la inversió pública en infància i adolescència - Taula Nacional de la Infància, GTO71
Valor dicotòmic

---

---

---

75%

2015

GTA

Mesura 7.1.2. Informar periòdicament del grau de desplegament i d’implantació de la normativa en polítiques d’infància i adolescència
7.2.

Avaluar la implantació de la LDOIA i identificar reptes i prioritats

T7.2.1.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre Implantació de la LDOIA: identificar reptes i prioritats Taula Nacional de la Infància
Valor dicotòmic

---



 (100%)

T7.2.2.

Disposar d’un informe d'avaluació de la implantació de la LDOIA - Taula Nacional de la Infància, GTO72

T7.2.3.

Disposar d’un informe amb els reptes i prioritats identificades pel desplegament de la LDOIA - Taula Nacional de la Infància, GTO72

Valor dicotòmic

---



TNIC (GTO72)

 (100%)
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Objectiu estratègic 7.1.

Eix 7. Sistema de polítiques integrals i transversals en infància i adolescència

Desplegar reglamentàriament i normativa la llei dels drets i les oportunitats a la infància i l’adolescència, i altres normes
clau en el progrés en les polítiques d’infància i adolescència a Catalunya, segons les prioritats del Pla d’atenció integral a la
infància i l’adolescència 2015 – 2018

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor

GTA

Valor dicotòmic

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

---

---

Desestimat

Valor esperat 2016

7.13.

Planificar i avaluar des de la Taula Nacional de la Infància el desplegament dels reptes i prioritats de la LODIA

T7.2.5.

Disposar d'una planificació pel desplegament dels reptes i prioritats de la LDOIA - Taula Nacional de la Infància, GTO72
Valor dicotòmic

Objectiu estratègic 7.2.

---

---

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2015

Interpretació de l'indicador

Any proposta

TNIC (GTO72)

Desestimat

Fer un seguiment periòdic de la situació de la infància i l’adolescència i de les mesures impulsades, i la seva avaluació

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2015

GTA

Mesura 7.2.1. Disposar d’un sistema d’indicadors de benestar infantil a Catalunya
7.11.

Ampliar la mostra catalana de l'enquesta sobre condicions de vida

D66.6.1

Disposar de l'estudi de l'estat de situació de la infància i l'adolescència a Catalunya, 2014 - Taula Nacional de la Infància
Valor dicotòmic

---



TNIC

 (100%)

Informar bianualment del grau d'implantació de la Convenció dels drets a Catalunya

T7.2.4.

Disposar d’un informe sobre el compliment de la Convenció sobre els drets dels infants - Taula Nacional de la Infància, GTO72

7.8.
7.9.

Conèixer la despesa pública en infància
Disposar de la despesa pública en infància desagregada per departaments

D66.5.1.

Disposar de la despesa pública total i desagregada per departaments de la Generalitat de Catalunya en infància i adolescència en la Planificació anual del Pla d’atenció integral a la
infància i l’adolescència 2015 – 2018 - Taula Nacional de la Infància

7.10.

Enquesta de percepció de Benestar adreçada a la infància i l’adolescència

Valor dicotòmic

---

---



TNIC (GTO72)

Desestimat

 (100%)

2016

---

2015

GTA

Valor dicotòmic

GTA

2015

7.7.

TNIC


2015

GTA

Mesura 7.2.2. Implantar un sistema per a la recollida, consulta, valoració i avaluació de les dades de tota la infància i les seves famílies

TSF (DGAIA)
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Objectiu estratègic 7.2.

Eix 7. Sistema de polítiques integrals i transversals en infància i adolescència

Fer un seguiment periòdic de la situació de la infància i l’adolescència i de les mesures impulsades, i la seva avaluació

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

D56.1.1.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Disposar d’un pla per a l’elaboració d’una enquesta de percepció del benestar adreçada a la infància i l’adolescència de Catalunya - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
Valor dicotòmic

---



 (100%)

N4.2.

Publicació en lectura fàcil del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència – Dept. Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

N4.3.

Participar en la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Infància – Dept. Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

---




TSF (DGAIA)

 (100%)
 (100%)
 (100%)



Participar en el Consell General de Serveis Socials – Dept. Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

7.12.

Dissenyar el sistema de participació dels infants i adolescents en el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència, amb
materials adaptats

G7.12.1.

Participació del Consell Nacional dels Infantis i els Adolescents (CNIAC) en el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
Valor dicotòmic

---

---





0%

 (100%)




2016

GTA

---



N4.4.

Valor dicotòmic

DEP

---

2016

Publicació en lectura fàcil del Pacte per a la Infància – Dept. Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

TSF (DGAIA)

2016

N4.1.

2015

Participar en òrgans de seguiment, valoració i planificació de les polítiques d’infància i adolescència

2015

4.

2015

CNIAC

Mesura 7.2.3. Establir un sistema de participació i de seguiment del present Pla pels Consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents, i
ampliar-lo a altres espais de participació

56.5.

Documents de lectura fàcil per a la participació dels infants i adolescents en el desplegament del Pacte per a la Infància

D56.5.1.

Nombre de documents adaptats en lectura fàcil pel foment de la participació dels infants i adolescents - Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA
Valor anual

Objectiu estratègic 7.3.

1

2

3

TSF (DGAIA)

No previsible

Promoure, conjuntament amb les institucions públiques i els agents socials, un model fonamentat en la cooperació
interinstitucional i interagències

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018
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Objectiu estratègic 7.3.

Eix 7. Sistema de polítiques integrals i transversals en infància i adolescència

Promoure, conjuntament amb les institucions públiques i els agents socials, un model fonamentat en la cooperació
interinstitucional i interagències

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Realitzar una jornada amb presidents/es de les comissions tècniques de les Taules Territorials d’Infància - Taula Nacional de la Infància

D66.4.1.

Aprovar el Reglament de Règim intern de la Taula Nacional de la Infància - Taula Nacional de la Infància

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

D66.4.2.

-----




2016

D66.3.1.

TNIC

2016

Establir una metodologia de treball de i entre les Taules territorials d'infància

2015

7.14.

2015

GTA

Mesura 7.3.1. Desplegar les taules d’infància d’acord amb el decret i el reglament que s’estableixi

TNIC (GTO73)

 (100%)
 (100%)

Aprovar el Reglament de Règim intern de les Taules Territorials d’Infància - Taula Nacional de la Infància
Valor dicotòmic

---





90%

7.2.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre el desplegament territorial del Pacte
per a la Infància

T7.2.1.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre el desplegament territorial de Pacte per a la Infància - Taula Nacional de la Infància

T7.2.2.

Document amb propostes pel desplegament territorial del Pacte per a la Infància - Taula Nacional de la Infància, GTO73

66.1.

Participació social en el desplegament del Pacte per a la Infància

D66.1.1.

Nombre d’institucions i entitats representades en els Grups de treball de la Taula Nacional de la Infància - Taula Nacional de la Infància

D66.1.2.

Nombre de persones participants en els Grups de treball de la Taula Nacional de la Infància - Taula Nacional de la Infància

66.2.

Constitució de les Taules Territorials d'Infància (Delegacions territorials del Govern)

D66.2.1.

Nombre de Taules Territorials d’Infància constituïdes

Valor acumulat anual

TNC

Valor acumulat anual

Valor anual

---

80
140

7


---

 (100%)


---

110
240

7

2016

TINC

Valor dicotòmic

---

2015

Valor dicotòmic

TNIC

150
307
2015

TNIC

Mesura 7.3.2. Elaborar un model compartit per a la planificació i avaluació de les polítiques d’infància i adolescència a Catalunya

7

TNIC

(actuació finalitzada)
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Objectiu estratègic 7.4.

Eix 7. Sistema de polítiques integrals i transversals en infància i adolescència

Fomentar el coneixement sobre la situació dels infants i els adolescents, com a base de les polítiques d’infància

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Disposar de canals de difusió de recerques i investigacions en infància i adolescència - Dept. Treball, Afers Socials i Famílies, OD
Valor dicotòmic

---

---

---

2016

D65.1.1.

TSF (ODI)

2016

Unificar els canals de difusió de recerques i investigacions en infància i adolescència a través de l'Observatori dels drets

2015

7.16.

2015

GTA

Mesura 7.4.1. Establir convenis d’investigació i recerca per conèixer la situació i el benestar dels infants i adolescents

TSF (DGAIA)

No previsible

GTA

Mesura 7.4.2. Compartir el coneixement sobre infància i adolescència en jornades, congressos, eines virtuals, etc.
7.17.

Identificar les dades a informar i els recursos tecnològics necessaris previ a disposar d'un espai en línia per a publicar les
dades del Sistema d'indicadors

G7.17.1.

Identificació de les dades a informar necessàries del Sistema d'indicadors - Dept. Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

G7.17.2.

Redefinir la web de l'Observatori dels drets dels Infants i habilitar-la per acollir les dades del Sistema d'indicadors - Dept. Treball, Afers Socials i Famílies, DGAIA

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

-----


---

 (100%)
---

No previsible

Elaborar el Manifest del CNIAC sobre el dia 20 de novembre - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT4

N5.2.

Enviar una carta a TV3 després del reportatge sobre el CNIAC - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT4

N5.3.

Elaborar notes de premsa de les Comissions Permanents i les Assemblees - Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, GT4

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

GTA

7.18.

-----




 (100%)

---



90%



Valor dicotòmic

---



90%



7.19.
7.20.

Elaborar un pla de comunicació per donar a conèixer el Pacte i el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 2018
Identificar el públic objectiu
Identificar els continguts a comunicar

G7.18.1.

Inclusió de la proposta en les campanyes de difusió del departament

G7.18.1.

Nombre d’accions per a la difusió del Pacte per a la infància i el seu desplegament

---

---

TSF (DGAIA)

 (100%)

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

2016

N5.1.

CNIAC (GT4)

2016

Comunicació externa per donar a conèixer a tothom el CNIAC i fer públiques totes les activitats que fem en el CNIAC tan a
partir de xarxes socials com utilitzant els mitjans de comunicació

2015

5.

2015

CNIAC

Mesura 7.4.3. Donar a conèixer les polítiques públiques en infància i adolescència per sensibilitzar i implicar la societat vers els drets dels infants

 (100%)
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Objectiu estratègic 7.4.

Eix 7. Sistema de polítiques integrals i transversals en infància i adolescència

Fomentar el coneixement sobre la situació dels infants i els adolescents, com a base de les polítiques d’infància

Actuacions i subactuacions
Indicadors - organisme proveïdor
Interpretació de l'indicador
Valor anual

Valor 2014

---

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

---

1

No previsible

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018
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Annexos

3. ANNEXOS
Annex 1. Actuacions del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya
Annex 2. Actuacions dels Grups de treball d’àmbit pel desplegament del Pacte
Annex 3. Actuacions proposades o aprovades per Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Annex 4. Actuacions, indicadors i pressupostos per Departaments de la Generalitat de Catalunya
Annex 5. Acrònims ...................................................................................
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Actuacions del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC)

Annex 1. Actuacions del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents (CNIAC)
Aquest annex recull les actuacions proposades al o pel Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya. De cada actuació [Actuacions], s'identifica
l’any pel qual es fa la proposta [Any proposta], els indicadors [Indicadors] per a mesurar l’assoliment de les actuacions proposades i qui la du a terme
1
[Organisme/es] en el marc del Consell. De cada indicador, s’informa el valor de referència de l’any anterior [Valor n0] , el valor esperat [Valor esperat] i el valor
assolit [Valor n1] l’any de la planificació, la manera d’interpretar l’indicador i l’organisme que proveeix la informació. Les actuacions proposades al Consell Nacional
a proposta dels Grups de treball, la Taula Nacional o els Departaments s’identifiquen amb l’acrònim (GTA), (TNIC) o (DEP), respectivament, abans de l’enunciat de
l’actuació.
Actuacions de la Taula Nacional de la Infància en la Planificació anual
Totes les actuacions proposades o aprovades pel Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya s’inclouen en la Planificació anual. A partir de les
propostes del Consell es confeccionen indicadors per mesurar i fer el seguiment de les actuacions proposades. La numeració dels indicadors per mesurar les
actuacions del Consell Nacional és alfanumèrica i s’inicia amb la lletra (N).

Eix 1. Participació social de la infància
Objectiu estratègic 1.1.

Divulgar en els sectors estratègics els drets dels infants i adolescents

Actuacions i subactuacions

6.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Fer propostes a la DGAIA per a difondre la Convenció dels Drets de l’infant per tot Catalunya

Valor esperat 2016
2015

DEP

Indicadors

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2016

Mesura 1.1.1.

Garantir la disponibilitat, l’accés i la qualitat dels serveis bàsics pel benestar dels infants i adolescents i els recursos
adequats a les famílies

DGAIA, CNIAC

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència entén que cal conèixer la Convenció i, per tant, els drets dels infants per a què es puguin exercir i perquè tothom els respecti i per això
demana al CNIAC poder recollir propostes i idees dels infants de Catalunya per tal que la Convenció dels Drets de l’Infant sigui més coneguda entre els infants i adolescents de Catalunya. La Comissió
Permanent del CNIAC, en la sessió d’abril, va acceptar la proposta i fer-ne difusió mitjançant els consells territorials d’infants participants en el CNIAC.
N6.1.

Disposar d’un document de propostes per a la difusió de la Convenció dels drets per l’any 2016
Valor dicotòmic

Objectiu estratègic 1.3.
Mesura 1.3.1.

---



 (100%)

Promoure la participació individual i col·lectiva dels infants i adolescents segons el seu nivell de maduresa que tingui
incidència en processos de presa de decisions

Desplegar el decret dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya

Actuacions i subactuacions

1

Any proposta

Organisme/s

Quan l’actuació o l’inidicador es planifica per primera vegada pel 2015, el valor de l’indicador a 2014 s’informa amb [---], i a voltes, també, a 2015 quan no s’ha pogut quantificar.
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Indicadors

1.

Valor 2014

Actuacions del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC)
Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Difusió del CNIAC i creació de nous consells: donar a conèixer el CNIAC a tot Catalunya, aconseguir més vocals pel CNIAC i
aconseguir que els pobles i ciutats on no hi ha Consells Territorials d’infants n’hi hagi

Valor 2017
2015

|

Valor 2018

CNIAC (GT1)

Conèixer els pobles i ciutats on no hi ha Consells d’infants. Conèixer els pobles i ciutats on hi ha Consell d’infants però no són del CNIAC. Fer Cartes i Cartells als alcaldes. Fer Reunions per explicar
que és el CNIAC.
N1.1.

Disposar d’una base de dades amb tots els municipis de Catalunya, correus i e-mails

N1.2.

Enviament de cartes als municipis que no tenen Consell territorial d’infants o que no està vinculat al CNIAC

N1.3.

Elaboració d’un vídeo explicant què és el CNIAC

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic



 (100%)

---



50%

---



 (100%)



N1.4.

2016 Enviar informació a través de les cartes, cartells i vídeos, als ajuntaments que no tenen Consell d’infants

N1.5.

2016 Dissenyar i digitalitzar els cartells

N1.6.

2016 Col·laborar amb la Comissió d’impuls de la participació de la infància de la Generalitat per a la creació de nous Consells d’infants

N1.7.

2016 Fer xerrades als ajuntaments i/o col·legis per difondre el CNIAC

Elaboració del Règim intern: El Règim intern del CNIAC ha de servir per organitzar el funcionament del CNIAC

2015

2.

---

CNIAC (GT2)

N2.1.

Elaborar del reglament de Règim intern del CNIAC

N2.2.

Votar el reglament en l’última Assemblea de l’any del CNIAC

N2.3.

2016 Aprovació per part del Servei jurídic de la DGAIA del Règim intern del CNIAC

N2.4.

2016 Fer una guia didàctica de funcionament de les comissions i grups de treball

N2.5.

2016 Definir els diferents càrrecs del CNIAC i les responsabilitats que comporten

N2.6.

2016 Fer un document de preguntes freqüents (FAQ)

N2.7.

2016 Publicar a ‘Lectura fàcil’ el Règim Intern

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

3.

-----



 (100%)



 (100%)

Comunicació interna per tal que tots els vocals es puguin comunicar entre ells i conèixer totes les novetats i informacions del
CNIAC, perquè vagin a les assembles sabent el què ha passat com a portaveus de les idees, propostes, valoracions dels seus
consells

2015

Fer una proposta de Règim intern del CNIAC: explicar com es faran les renovacions dels vocals, les eleccions, el funcionament de les reunions, etc. perquè tots els vocals puguin votar-lo i acceptar-lo,
fer noves propostes, etc. I que en l’última Assemblea de l’any es pugui aprovar.

CNIAC (GT3)

Manteniment de l’e-Catalunya, que és la pàgina web assignada des de la Generalitat per poder-nos comunicar i estar informats perquè volem penjar tots els documents del CNIAC per a que tots els
vocals els puguin llegir. Penjar les actes, els documents i les fotos. Crear una base de dades generals on inclouríem: el nom i cognoms, consell d’on ve, data d’aniversari, correu electrònic i telèfon de
contacte (opcional).
N3.1.

Disposar d’una base de dades dels vocals del CNIAC amb tota la informació omplerta (nom, cognoms, sexe, edat, municipi, correu electrònic, mòbil, etc.)
Valor dicotòmic

---



75%
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N3.2.

Actuacions del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC)

Enviament de les convocatòries de les reunions de la Comissió Permanent i l’Assemblea
Valor dicotòmic



---

 (100%)

N3.3.

2016 Actualització de la base de dades dels vocals del CNIAC

N3.4.

2016 Organitzar el calendari del CNIAC

N3.5.

2016 Fer e-mails cada 15 dies fent recordatoris, felicitant aniversaris, etc

N3.6.

2016 Enviar correus de benvinguda als nous vocals i de comiat agraint la feina feta als vocals que han de deixar el CNIAC

Eix 7. Sistema de polítiques d’infància i adolescència
Objectiu estratègic 7.2.
Mesura 7.2.3.

Fer un seguiment periòdic de la situació de la infància i l’adolescència i de les mesures impulsades, i la seva avaluació

Establir un sistema de participació i de seguiment del present Pla pels Consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents, i
ampliar-lo a altres espais de participació

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Participar en òrgans de seguiment, valoració i planificació de les polítiques d’infància i adolescència

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

CNIAC, BSF
(DGAIA)

2015

4.

Valor 2014

El decret estableix que el CNIAC ha de poder opinar sobre aquells programes, propostes o iniciatives que afectin els infants i els adolescents i participar en òrgans consultius de l’Administració de la
Generalitat, entre altres funcions.
N4.1.

Publicació en lectura fàcil del Pacte per a la Infància – Dept. Benestar Social i Família, DGAIA

N4.2.

Publicació en lectura fàcil del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència – Dept. Benestar Social i Família, DGAIA

N4.3.

Participar en la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Infància – Dept. Benestar Social i Família, DGAIA

N4.4.

Participar en el Consell General de Serveis Socials – Dept. Benestar Social i Família, DGAIA

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Objectiu estratègic 7.4.
Mesura 7.4.3.

---------






 (100%)
 (100%)
 (100%)
0%




Fomentar el coneixement sobre la situació dels infants i els adolescents, com a base de les polítiques d’infància

Donar a conèixer les polítiques públiques en infància i adolescència per sensibilitzar i implicar la societat vers els drets dels infants

Actuacions i subactuacions

Any proposta

Organisme/s
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5.

Actuacions del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC)

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Comunicació externa per donar a conèixer a tothom el CNIAC i fer públiques totes les activitats que fem en el CNIAC tan a partir
de xarxes socials com utilitzant els mitjans de comunicació

Valor 2017
2015

|

Valor 2018

CNIAC (GT4)

Fer publicitat mitjançant les xarxes socials sobre que es el CNIAC I què s’hi fa. Atraient principalment a infants i adolescents. Crear xarxes socials amb el propòsit de donar-nos a conèixer i explicar les
activitats que anem fent. Utilitzar els mitjans de comunicació per donar-nos a conèixer i explicar les activitats que anem fent. Revisar la pàgina web del CNIAC i en cas de que no compleixi les
necessitats, crear-ne una de nova.
Elaborar el Manifest del CNIAC sobre el dia 20 de novembre

N5.2.

Enviar una carta a TV3 després del reportatge sobre el CNIAC

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

---



 (100%)



 (100%)

N5.3.

Elaborar notes de premsa de les Comissions Permanents i les Assemblees

N5.4.

2016 Augmentar la presència del CNIAC a les xarxes socials que utilitzem

N5.5.

2016 Fer la Pàgina Web del CNIAC

N5.6.

2016 Fer un recopilatori de les entrevistes, reportatges, etc.

N5.7.

2016 Trobar mitjans de comunicació on puguem fer difusió del CNIAC

Valor dicotòmic

7.

---

---



90%



Participació en actes per a la difusió del CNIAC i els drets dels infants

2016

N5.1.

CNIAC

Aquesta iniciativa vol donar resposta dos dels objectius del CNIAC: Difondre que és el CNIAC per tot Catalunya i els drets dels infants recollits en la Convenció
N7.1.

Creació d’un grup de treball per preparar el 20N. Manifest i que els Consells d’infants hi puguin participar

N7.2.

Creació d’un grup de treball per preparar la difusió del CNIAC a la Festa dels Súpers i al Festival de la infància de Barcelona

N7.3.

Creació d’un grup de treball per participar en el Simposi internacional organitzat per la UB
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Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Annex 2. Actuacions proposades pels Grups de treball d’àmbit pel desplegament del Pacte
Aquest annex recull les actuacions que els set Grups de treball d'àmbit (GTA). De cada actuació [Actuacions i subactuacions] es recull l’any pel qual es fa la
proposta [Any proposta] i el posicionament dels departaments [Organisme/s] respecte a les propostes dels Grups de treball i les actuacions que es consideren
prioritàries a criteri de cada grup. Les actuacions proposades pels grups s'han distribuït entre les mesures del Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència
1
2015 – 2018, independentment del grup que originàriament fes la proposta. De cada indicador , s’informa el valor de referència de l’any anterior [Valor n0], el valor
esperat [Valor esperat] i el valor assolit [Valor n1] l’any de la planificació, la manera d’interpretar l’indicador i el departament i unitat directiva que proveeix la
informació.
Actuacions proposades pels grups incloses en la Planificació anual
Les actuacions s'inclouen en la Planificació anual quan el/s departament/s les incorpora en la seva planificació anual, bé sigui tal com les formulen els Grups de
treball d’àmbit (GTA), bé sigui amb la modificació o modificacions que proposi el departament. Tot seguit, l'Oficina tècnica de la Taula Nacional confecciona
indicadors pertinents, seguint el criteri d'idoneïtat, sempre que sigui possible: indicadors referits a infants i/o adolescents i el seu entorn: família, professionals o
servei, per mesurar i fer el seguiment de les actuacions que incorpora el departament i se'ls els presenten per a què es posicionin respecte la proposta d’indicadors
assumint-los, modificant-los o proposant-ne d’altres, i s'inclouen en la Planificació anual.



Els indicadors proposats pendents de validació són marcats amb aquest símbol ( ) i els desestimats o no disponibles amb aquest (-). Un indicador es desestima
quan no es disposa de dades per informar-lo i no és disponible quan, tot i disposant de dades, no és possible informar-lo com està enunciat. Els indicadors validats
són alfanumèrics i la numeració s’inicia amb una (G). Els indicadors associats a les actuacions del departament (veure annex 4) o a la Taula Nacional de la Infància
(veure annex 3), pertinents per a fer el seguiment de les actuacions proposades pels Grups de treball, també són alfanumèrics i s’inicien amb una (D) o una (T),
respectivament.

Eix 1. Participació social de la infància
Objectiu estratègic 1.1.

Garantir l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants i adolescents, en especial a aquells assumptes que tenen una
incidència directa en els infants i adolescents

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

1.2.
1.3.

Elaborar una guia per a la participació ciutadana dels infants i adolescents des dels serveis i equipaments
Revisar si es disposa de documents previs

2015

Mesura 1.1.1. Divulgar els drets dels infants i adolescents en els sectors estratègics
TSF (DGAIA),
GOV

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família proposa crear un programa de foment de la participació dels infants i adolescents que es pot
incloure en el programa d’impuls dels consells de participació territorial dels infants i adolescents. El Departament de Governació i Relacions Institucionals hi podria col•laborar.

1

Quan l’actuació o l’indicador es planifica per primera vegada, el valor de l’indicador en els anys anteriors s’informa amb [---] i a vegades, també, quan ho s’ha pogut quantificar.
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Objectiu estratègic 1.1.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Garantir l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants i adolescents, en especial a aquells assumptes que tenen una
incidència directa en els infants i adolescents

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

G1.2.1.

Constituir el grup de treball pel programa d’impuls dels consells de participació territorial dels infants i adolescents - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

G1.2.2.

Disposar d’un programa de foment de la participació dels infants i adolescents - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA
---

 (100%)
0%



Crear un referent local i a cada departament destinat a la promoció de la Participació social de la infància amb recursos i
mitjans

2016

---



CUL

2016

Valor dicotòmic

---

CUL

2016

Valor dicotòmic

1.15.

Valor esperat 2015

PRE (SGE)

El Departament de Cultura estudiarà la viabilitat en funció de la disponibilitat pressupostària
1.1.

Elaborar material per apoderar els infants i adolescents en l’exercici, defensa i reivindicació dels seus drets

El Departament de Cultura estudiarà la viabilitat en funció de la disponibilitat pressupostària
1.8.

Fer una campanya de difusió dels drets i deures dels infants i adolescents des d’ells mateixos, en el mon del lleure, l’educació, els
centres oberts, la FaPaC,...

1.9.

Crear un grup per a l’impuls de la promoció dels drets i la participació infantil format pels propis infants

2016

1.10.

Oferir un programa per a capacitar els infants de menys d’16 anys a la participació social i política (presa de decisions).

2016

La Secretaria General de l’Esport proposa esmenar el text de l’actuació en el sentit següent: “Fer una campanya de difusió dels drets i deures dels infants i adolescents des d’ells mateixos, en
el món del lleure, l’educació, l’esport, els centres oberts, la FAPAC….”

TSF (JOV)

1.11.

Elaborar Guies per operativitzar i organitzar la participació política dels infants i adolescents en les institucions i entitats

2016

1.12.

Fer una o més accions de promoció dels drets dels infants a les escoles des dels Centres de Recursos Pedagògics

2016

La Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família hi pot col·laborar oferint l’experiència del Programa Delegats i Delegades en 3D per fomentar la cultura participativa dins
dels centres educatius, que du a terme conjuntament amb els departaments d'Ensenyament i Governació i Relacions Institucionals.
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Objectiu estratègic 1.1.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Garantir l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants i adolescents, en especial a aquells assumptes que tenen una
incidència directa en els infants i adolescents

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

1.1.

2015

Mesura 1.1.2. Avaluar l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants
Enquestar els infants i adolescents per avaluar l'exercici dels drets

TSF (DGAIA)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família (DGAIA) proposa iniciar els treballs que han de concloure amb una Enquesta adreçada als
infants i adolescents de Catalunya, enfocada a la percepció del seu benestar on incloure-hi la percepció de l’exercici dels drets.
D56.1.1.

Disposar d’un pla per a l’elaboració d’una enquesta adreçada a la infància i l’adolescència de Catalunya - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA (veure actuació GTA 7.10.)
Valor dicotòmic

G1.1.1.



 (100%)

Disposar d’una enquesta sobre l'exercici dels drets adreçada a la infància i l’adolescència de Catalunya - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA
Valor dicotòmic

---

---

0%

25%

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional amb l’encàrrec d’elaborar un Programa per a la promoció i
l’exercici dels drets dels infants i adolescents, amb una composició mixta departaments i entitats

Objectiu estratègic 1.2.

2016

1.14.

---

Capacitar els agents socialitzadors per fer efectiu l’exercici autònom dels drets dels infants i adolescents tant a nivell
individual com col•lectiu

Actuacions i subactuacions
Indicadors

1.5.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Formar en sectors estratègics sobre els drets dels infants
2015

Mesura 1.2.1.

TNIC

Oferir formació en participació assembleària i participació ciutadana

TSF (DGAIA)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família comenta que es pot incloure en el programa de foment de la participació dels infants i
adolescents. El Departament de Governació i Relacions Institucionals podria col·laborar en l’actuació.
G1.2.1.

Disposar d’un programa de foment de la participació dels infants i adolescents - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA (Veure actuació 1.2., 2015)

-

Nombre de formacions realitzades en ‘participació assembleària i participació ciutadana’ - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

-

Nombre professionals d’infància que han rebut formació en participació assembleària i ciutadana - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

Valor dicotòmic

-------

---

0%



No disponible
No disponible
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Objectiu estratègic 1.2.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Capacitar els agents socialitzadors per fer efectiu l’exercici autònom dels drets dels infants i adolescents tant a nivell
individual com col•lectiu

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Formar educadors/es socials en la creació d'associacions d'infants i adolescents
Formació continuada

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

TSF (DGAIA),
GOV

2015

1.6.
1.7.

Valor 2014

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família proposa crear un programa de foment de la participació dels infants i adolescents. El
Departament de Governació i Relacions Institucionals hi podria col•laborar.
G1.6.1.

Disposar d’un programa de formació en la creació d’associacions d’infants i adolescents - Dept. de Benestar Social i Família,
Valor dicotòmic

---

0%



0%

1

DGAIA

G1.6.2.

Nombre de formacions realitzades - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

G1.6.3.

Nombre d’educadors/es socials que han rebut formació en la creació d’associacions d’infants i adolescents - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA
Valor anual

-----

-----

0%

No previsible

Incloure la creació d'associacions d'infants i adolescents en el currículum universitari d’educació social

2015

Valor anual

1.8.

---

ECO (SU)

La Secretaria d'Universitats del Departament d’Economia i Coneixement informa que aquestes propostes ja estan implementades en el currículum universitari d’aquest sector professional.
G1.8.1.

Inclusió de la creació d’associacions d’infants i adolescents en la formació dels educadors i educadores socials - Dept. d’Economia i Coneixement, SU.

-

Nombre promig de crèdits en el currículum universitari dels continguts relacionats amb la creació d’associacions d’infants i adolescents - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

 (100%)
---

1.10.

Desestimat

Incloure la participació ciutadana dels infants i adolescents en el currículum universitari: magisteri, personal sanitari, educació
social, cicles superiors,

ECO (SU). PRE
(SGE)

2015

Valor dicotòmic

2015: La Secretaria d'Universitats del Departament d’Economia i Coneixement informa que aquestes propostes ja estan implementades en el currículum universitari dels diferents sectors professionals
que s’esmenten. La Secretaria General de l’Esport, considera que caldria esmenar el text de l’actuació en el següent sentit: “Incloure participació ciutadana en el currículum universitari:
magisteri, personal sanitari, educació social, cicles superiors, ciències de l’activitat física i esportiva.”. 2016: La Secretaria d’Universitats i Recerca considera que totes aquestes qüestions ja
estan actualment incloses entre els continguts formatius i competències dels nous graus adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior en els àmbits esmentats. La Secretaria General de l’Esport,
considera que caldria esmenar el text de l’actuació en el següent sentit: “Incloure participació ciutadana en el currículum universitari: magisteri, personal sanitari, educació social, cicles
superiors, ciències de l’activitat física i esportiva.”
G1.10.1.

Inclusió de la participació ciutadana d’infants i adolescents en el currículum de les formacions universitàries esmentades - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

-

Nombre promig de crèdits en participació ciutadana d’infants i adolescents en el currículum universitari de les formacions esmentades - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

 (100%)
---

1.3.

Desestimat

Crear un Grup de Treball dins les universitats catalanes que revisi la formació dels professionals en clau del coneixement i
promoció del l’exercici dels drets dels infants

2016

Valor dicotòmic

ECO (SU)

Atès que la Secretaria d’Universitats i Recerca va posar en marxa el Programa de Millora i Innovació de Mestres, proposa traslladar-ne la proposta al seu Consell de Coordinació.
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Objectiu estratègic 1.2.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Capacitar els agents socialitzadors per fer efectiu l’exercici autònom dels drets dels infants i adolescents tant a nivell
individual com col•lectiu

Actuacions i subactuacions

1.11.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Incloure la participació ciutadana dels infants i adolescents en la formació continuada dels àmbits de magisteri, personal sanitari,
educació social

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

ECO (SU), PRE
(SGE)

2015

Indicadors

2015: La Secretaria d'Universitats del Departament d’Economia i Coneixement informa que aquestes propostes ja estan implementades en el currículum universitari dels diferents sectors professionals
que s’esmenten. La Secretaria General de l’Esport, considera que caldria esmenar el text de l’actuació en el següent sentit: “Incloure participació ciutadana en la formació continuada dels àmbits
de magisteri, personal sanitari, educació social, activitat física i esportiva” .
G1.11.1.

Inclusió de la participació ciutadana en la formació continuada del personal sanitari, educació social, cicles superiors - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

-

Inclusió de la participació ciutadana en la formació continuada en educació física i esportiva - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

Valor dicotòmic

 (100%)
---

-

Nombre promig de crèdits en participació ciutadana en la formació continuada dels sectors professionals esmentats - Dept. d’Economia i Coneixement, SU
---

Mesura 1.2.2.

Desestimat

Divulgar bones pràctiques en l’exercici de drets

Detectar i estudiar experiències i bones pràctiques, i fer-ne difusió

TSF (DGACC,
DGAIA)

2015

1.9.

Desestimat

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària informa que es pot incloure en les subvencions. Poden col·laborar en un estudi per a conèixer experiències i bones pràctiques. Es pot incloure en el
programa de foment de la participació dels infants i adolescents proposat per la DGAIA
G1.9.1.

Proposta inclosa en els criteris d’atorgament de subvencions - Dept. de Benestar Social i Família, DGACC

G1.2.1.

Disposar d’un programa de foment de la participació dels infants i adolescents - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA (Veure actuació 1.2., 2015)
Valor dicotòmic

1.4.

---

-----

No informat
0%

No informat

2016

---

Elaborar un Estudi de bones pràctiques de participació infantil en les institucions, entitats, associacions, etc socioeducatives

TSF (DGJ)

La Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família pot col·laborar posant a disposició de la Taula Nacional de la Infància el Cens d'entitats juvenils i l’experiència que pot
aportar l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut en el recull de bones pràctiques en l'àmbit de la Joventut que està duent a terme

Objectiu estratègic 1.3.

Promoure la participació individual i col•lectiva dels infants i adolescents segons el seu nivell de maduresa que tingui
incidència en processos de presa de decisions

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018
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Objectiu estratègic 1.3.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Promoure la participació individual i col•lectiva dels infants i adolescents segons el seu nivell de maduresa que tingui
incidència en processos de presa de decisions

Actuacions i subactuacions
Indicadors

1.13.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Desplegar el decret dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya

Vincular les assemblees dels serveis i equipaments de l'àmbit d'ensenyament, lleure, salut i serveis socials a l'estructura dels
consells de participació

2015

Mesura 1.3.1.

Valor 2014

SLT, PRE (SGE)

2015: El Departament de Salut proposa fomentar-ho en els consells o assimilats existents, com per exemple, el Consell de l'Hospital de nens de Sant Joan de Deu (Esplugues). La Secretaria General
de l’Esport proposa esmenar el text de l’actuació en el següent sentit “Vincular les assemblees dels serveis i equipaments de l’àmbit d’ensenyament, lleure, salut, activitat física i esport i
serveis socials a l’estructura dels consells de participació”.
Nombre d’assemblees o assimilats de l’àmbit de la salut vinculades a l’estructura dels consells de participació - Dept. de Salut
Valor anual

1.14.

---

---

En curs

Establir en els requisits de subvencions i altres tipus de finançament de projectes i serveis que les assembles estiguin vinculades
als consells de participació

2015

G1.13.1.

SLT

El Departament de Salut proposa incloure-ho fent referència a assemblees o assimilats. Observacions indicadors: El DECRET 201/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de participació comunitària en
el sistema sanitari públic de Catalunya preveu designar les funcions de cada estructura de participació. Estructures de recent creació que seran convocades per primera vegada el dia 23 de maig del
2016. I que, per tant, la seva estructura encara no ha pogut ésser vinculada a assemblees de serveis i equipaments de l’àmbit d’ensenyament, lleure, salut i serveis socials, ni se n’han pogut establir
encara requisits de subvencions, ni d’altres tipus de finançament de projectes i serveis que hi estiguin vinculats. Per tant, no podem informar aquests indicadors actualment.
G1.14.1.

Proposta inclosa en els requisits de subvencions fent referència a assemblees o assimilats en l’àmbit de la salut - Dept. de Salut

G1.14.2.

Nombre de subvencions atorgades amb aquest requisit - Dept. de Salut

----Nombre de projectes finançats amb aquest requisit - Dept. de Salut
--1.15.

No disponible
No disponible

Crear consells de participació a les escoles vinculats a les estructures municipals de participació (Consells de participació)

ENS, BSF
(DGAIA)

2015

G1.14.3.

No disponible

El Departament d’Ensenyament: proposa ‘Fomentar la participació dels infants i adolescents membres del Consell escolar en els Consells de participació local’
Nombre d’accions realitzades per fomentar la participació dels infants i adolescents membres de Consells escolars en els Consells de participació locals - Dept. d’Ensenyament

•

Nombre d’infants i adolescents membres de Consells escolars que participen en Consells de participació locals - Dept. d’Ensenyament

Incrementar el nombre de Consells d’Infants

2016

1.5.

•
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Objectiu estratègic 1.3.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Promoure la participació individual i col•lectiva dels infants i adolescents segons el seu nivell de maduresa que tingui
incidència en processos de presa de decisions

Actuacions i subactuacions
Indicadors

1.12.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Iniciatives per a la participació amb incidència efectiva en els àmbits on són presents
2015

Mesura 1.3.2.

Valor 2014

Participar en els processos de selecció del personal dels serveis on són usuaris

SLT

El Departament de Salut proposa incloure la percepció subjectiva dels infants menors de 14 anys, en les enquestes de satisfacció a usuaris/es.
G1.12.1.

Inclusió de la percepció subjectiva dels infants menors de 14 anys, en les enquestes de satisfacció a usuaris/es de salut - Dept. de Salut

G1.12.2.

Nombre d’usuaris menors de 14 anys enquestats respecte els atesos (Observacions: Necessitat d’una mostra representativa) - Dept. de Salut
Valor anual

1.20.

---

---

---

---

 (100%)
945
2015

Valor dicotòmic

Fomentar la participació dels infants i adolescents en el disseny d'espais públics

TES

El Departament de Territori i Sostenibilitat informa que el disseny d’espais públic es fa sovint en col·laboració amb els ens municipal i/o supramunicipals dins de marc, per exemple, de millora dels
barris on es preveu la participació dels infants i adolescents, així com d’altres col·lectius.
•

Nombre de municipis en que els infants i adolescents han participat o participen en el disseny d’espais públics - Dept. de Territori i Sostenibilitat

•

Nombre d’espais públics d’àmbit municipal o supramunicipal, dissenyats en col·laboració amb infants i adolescents - Dept. de Territori i Sostenibilitat

1.16.

Fomentar l’associacionisme infantil i la participació organitzada entre els infants i adolescents

Oferir xerrades informatives de sensibilització i assessorament a les associacions d'adults per promoure internament associacions
infantils

2015

Mesura 1.3.3.

TSF (DGAIA),
GOV

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família comenta que es pot incloure en el programa de foment de la participació dels infants i
adolescents. El Departament de Governació i Relacions Institucionals hi podria col•laborar
Disposar d’un programa de foment de la participació dels infants i adolescents - Dept. de Benestar social i Família, DGAIA (Veure actuació 1.2., 2015)
Valor dicotòmic

-

---

0%



Nombre de xerrades informatives de sensibilització i assessorament a associacions d’adults - Dept. de Benestar social i Família, DGAIA
---

1.17.

--Desestimat

Subvencionar la creació d'associacions infantils dins les associacions d'adults

2015

G1.2.1.

TSF (DGAIA)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família comenta que es pot incloure en el programa de foment de la participació dels infants i
adolescents.
-

Nombre d’associacions d’adults que han sol·licitat una subvenció per a la creació d’una associació infantil dins la seva associació - Dept. de Benestar social i Família, DGAIA
---

Desestimat
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Objectiu estratègic 1.3.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Promoure la participació individual i col•lectiva dels infants i adolescents segons el seu nivell de maduresa que tingui
incidència en processos de presa de decisions

Actuacions i subactuacions
Indicadors

-

Valor 2014

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Nombre de subvencions atorgades per a la creació d’associacions infantils dins les associacions d’adults - Dept. de Benestar social i Família, DGAIA (Desestimat)
---

Desestimat

Incrementar els òrgans de participació d’infants en les organitzacions on hi són presents
Incorporar els infants o adolescents en els òrgans de participació de les entitats socioeducatives

2016

1.6.
1.7.

Valor esperat 2015

TSF (SISPAP),
PRE (SGE), CUL

La Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) del Departament de Benestar Social i Família informa que tot allò relacionat amb participació es gestiona des dels
Serveis Territorials del Departament. La Secretaria General de l’Esport incorporarà l'actuació, al Pla Català de l’Esport a l’Escola. El Departament de Cultura hi col·laborarà en la mesura de les
competències. La Secretaria General de l’Esport proposa esmenat el text de la subactuació en el sentit següent: “Incorporar els infants o adolescents en els òrgans de participació de les entitats
socioeducatives i esportives”.

1.4.

Crear canals de comunicació i de participació amb l’administració

Oferir canals de comunicació amb la Generalitat de Catalunya adequats a les edats dels infants i adolescents

2015

Mesura 1.3.4.

PRE (DGACD),
TSF (DGAIA)

2015: La Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió proposen parla d'accessos i canals més que de formularis adaptats. L’Oficina virtual de tràmits disposa d’un formulari general però que demana
el DNI i, per tant, no seria viable per la mainada. Es valora la disponibilitat del web 'Un mon genial', el qual podria ser un punt de partida per aquesta actuació i per disposar d'un entorn on line, que
també podria ser útil per a l’acompliment de les funcions del Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya. 2016 – abril:: La Direcció General d’Atenció Ciutadana (Departament de la
Presidència) podria assessorar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies si decideix impulsar l’actualització del web ‘Un mon genial’ amb vistes a disposar d’un entorn on line de comunicació
dels infants i adolescents amb la Generalitat de Catalunya i útil per a l’acompliment de les funcions del Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya.
Disposar del web ‘Un mon genial’ com punt de partida per disposar d’un entorn on line de comunicació dels infants i adolescents amb la Generalitat de Catalunya - Dept. de
Presidència, DGACD
Valor dicotòmic

1.18.

---



 (100%)

Disposar de formularis adaptats per la comunicació dels infants i adolescents amb el Govern

2015

G1.4.1.

PRE (DGACD)

2015: El Departament de Presidència i la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió proposen parla d'accessos i canals més que de formularis adaptats. 2016 – abril: Si el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies publica alguna web adreçada a infants i/o adolescents, des de la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència es podrà mesurar el nombre
d’accessos, altrament els accessos a una pàgina web no permeten identificar si es tracta d’un adult o d’un infant – adolescent.
-

Nombre d’accessos o canals per a infants i adolescents - Dept. de Presidència, DGACD

-

Nombre d’infants i adolescents que accedeixen als accessos o canals - Dept. de Presidència, DGACD

-----

Desestimat
Desestimat
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Objectiu estratègic 1.3.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Promoure la participació individual i col•lectiva dels infants i adolescents segons el seu nivell de maduresa que tingui
incidència en processos de presa de decisions

Actuacions i subactuacions

1.19.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Oferir comunicació de l'acció del Govern adaptada als infants i adolescents (Plans de comunicació adreçats a infància i
adolescència)

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

PRE(CCMA,
DGAC),
TSF (OC, DGAIA)

2015

Indicadors

2015: El Departament de Presidència comenta que es podria oferir comunicació a partir de la demanda del Consell Nacional de la Infància i l'Adolescència de Catalunya adscrit al Departament de
Benestar Social i Família. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) proposa que des de l'Oficina de Comunicació del Departament de Benestar Social i Família s’enviïn les notes de
premsa a la CCMA per tal que les puguin fer arribar als programes adients per a la seva valoració i comunicació adaptada als infants i adolescents. 2016 - abril: La Direcció General d’Atenció
Ciutadana del Departament de Presidència donarà suport al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, si s’escau, per a la creació d’una web que ofereixi comunicació de l’acció de Govern
adaptada als infants i adolescents. La promoció i producció d’aquest web pertoca al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en tant que és el competent en polítiques d’infància.
G1.19.1.

Nombre d'informacions adreçades a la CCMA per comunicar de manera adaptada als infants i adolescents l'acció de govern mitjançant els programes d'informació infantil Dept. de Benestar social i Família, DGAIA
Valor anual

---

---

0%

No previsible

Fer accessible l’administració de la Generalitat a la infància i adolescència

2016

1.2.

PRE (DGACD),
CUL

El Departament de Cultura col·laborarà en funció de les seves competències. La Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de Presidència reitera la voluntat de col·laboració en
forma de suport a la unitat o Departament que ho demani, per a la creació de webs temàtiques adreçades a infants i adolescents.

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats
Objectiu estratègic 2.1.

Garantir la disponibilitat, l’accés i la qualitat dels serveis bàsics pel benestar dels infants i adolescents i els recursos
adequats a les famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors

2.3.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Establir explícitament i implantar uns mínims de disponibilitat dels serveis bàsics i dels recursos

Disposar d'un mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys (disponibilitat, accessibilitat,...)

2015

Mesura 2.1.1.

Valor 2014

TSF (DGAIA),
TNIC (GTO23)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família proposarà a la Taula Nacional de la Infància la creació d’un Grup de treball interdepartamental
amb aquest encàrrec. La Taula Nacional de la Infància de Catalunya va constituir en el plenari de 5.12.2014 el grup Mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys, amb l’encàrrec d’elaborar un mapa de
serveis, recursos i altres iniciatives on els destinataris finals siguin, d’una manera directa o indirecta, els infants o adolescents.
T2.3.1.

Creació d’un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància amb l’encàrrec d’elaborar un mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys - Taula Nacional de
la Infància
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---

 (100%)

T2.3.2.

Elaborar una fitxa de cadascun dels serveis o recursos del mapa - Taula Nacional de la Infància

T2.3.3.

Disposar d’un mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys - Taula Nacional de la Infància
Valor dicotòmic



-----

---

 (100%)
90%


2016

Valor dicotòmic

2.1.
2.3.

Identificar els serveis bàsics
Garantir l’accessibilitat (especialment les famílies monoparentals)

2.4.

Prioritzar les famílies amb fills/es en els programes socials d'habitatge (Programes socials d'habitatge)

2015

Valor dicotòmic

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

TES (AHC)

L’Agencia Catalana de l’Habitatge del departament de Territori i Sostenibilitat mantindrà la priorització de les famílies amb infants a càrrec en els programes socials d’habitatge
•

Garantir i prioritzar l’allotjament adequat de les famílies amb infants i adolescents
Disposar de dades desagregades a nivell nacional, principalment de les famílies ateses amb fills i filles..

2016

2.4.
2.5.

Nombre de famílies amb fills ateses en els programes socials d’habitatge - Dept. de Territori i Sostenibilitat, ACH

TES (AHC)

Respecte al tema de l’allotjament, l’Agència d’Habitatge de Catalunya s’estan revisant els protocols d’actuació.
Menjadors escolars
Menjadors escolars en períodes no lectius (garantir un àpat al dia durant tot l'any)

2015

2.5.
2.6.

TSF (DGAIA)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família mantindrà l'actuació que va dur a terme el 2014 en el 2015.
D63.6.1.

Percentatge de centres oberts que romandran oberts durant les vacances escolars per garantir les necessitats bàsiques d’alimentació dels infants - Dept. de Benestar Social i
Família, DGAIA

D63.6.2.

Percentatge d’infants i adolescents usuaris de centres oberts que són beneficiaris de rebre almenys un àpat diari en el període de vacances escolars - Dept. de Benestar
Social i Família, DGAIA
Valor percentual anual

2.7.

No informat

No informat

No informat

No informat

30

23

30

23

Garantir beques menjador pels alumnes de secundària

2015

Valor percentual anual

ENS

El Departament d’Ensenyament pot garantir suficiència alimentària als alumnes de secundària, segons necessitats, per diferents procediments, un dels quals pot ser la beca menjador.
•

Nombre d’alumnes de secundària atesos per a garantir la seva suficiència alimentària - Dept. d’Ensenyament

•

Nombre d’alumnes de secundària que reben beca menjador - Dept. d’Ensenyament

•

Nombre de procediments diferents per atendre els alumnes de secundària, diferents de la beca menjador - Dept. d’Ensenyament
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Objectiu estratègic 2.1.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Garantir la disponibilitat, l’accés i la qualitat dels serveis bàsics pel benestar dels infants i adolescents i els recursos
adequats a les famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors

•

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Nombre d’alumnes de secundària atesos per altres procediments, diferents de la beca menjador - Dept. d’Ensenyament

Disposar dels espais escolars fora de l'horari escolar

2015

2.8.

Valor 2014

TSF (DGAIA),
ENS

2015: Des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família s’està impulsant un projecte per disposar d’espais esportius escolars des dels
Centres Oberts. El Departament d’Ensenyament informa que hi ha alguns centres que cedeixen espais però és una proposta que no es pot generalitzar perquè la competència és de la direcció del
Centre. Poden potenciar l'obertura de centres fora de l'horari escolar perquè se’n puguin fer ús prèvia sol·licitud i valoració. 2016: . La Secretaria General de l’Esport proposa esmenar el text de
l’actuació en el sentit següent: “Disposar dels espais escolars fora de l’horari escolar, per tal d’oferir serveis bàsics per al benestar dels infants i adolescents, de qualitat i accessibles
econòmicament., però no es pot esmenar en tant que no s'ajusta a l'enfocament de la proposta fet pel grup el 2015.
G2.8.1.

Percentatge de centres oberts que disposen dels espais escolars fora de l’horari escolar - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

•

Nombre d’accions per fomentar l’obertura de centres escolars per a la cessió d’espais escolars fora de l’horari escolar - Dept.

•

Nombre de centres escolars que cedeixen espais escolars fora de l’horari escolar - Dept. d’Ensenyament

2.9.

47,8%

No informat

No informat

Desestimat
d’Ensenyament

2015

Valor percentual anual

Oferir transport públic gratuït a menors de 14 anys / 12 anys

TES

El Departament de Territori i Sostenibilitat informa que la targeta T-12 és per infants fins a 13 anys i permet viatjar gratuïtament de forma il·limitada en la mateixa zona integrada de residència de
l’infant. Té, únicament un cost d’emissió de 35 €.
Nombre de títols de transport emesos de la targeta T12 (4 a 13 anys) - Dept. de Territori i Sostenibilitat
Valor acumulat anual

2.10.

105.067

No informat

110.710

121.781

Incrementar l'oferta de serveis de 0 a 3 anys

2015

D28.3.1.

SLT, ENS

L’oferta del Departament de Salut és universal per aquesta franja d’edat. El Departament d’Ensenyament informa que les llars d’infants depenen dels municipis, el departament només compte amb 42
llars d’infants.
G2.10.1.

Nombre de serveis de salut per atendre infants menors de 0 a 3 - Dept. de Salut

G2.10.2.

Nombre de llars d’infants dependents del Departament d’Ensenyament - Dept. d’Ensenyament

•

Nombre d’infants menors de 0 a 3 anys escolaritzats en llars d’infants del Departament d’Ensenyament - Dept. d’Ensenyament
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Objectiu estratègic 2.1.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Garantir la disponibilitat, l’accés i la qualitat dels serveis bàsics pel benestar dels infants i adolescents i els recursos
adequats a les famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors

2.11.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Assegurar l’accessibilitat i l’assequibilitat als serveis bàsics de tots els infants i adolescents i les seves famílies

Disposar de finançament adequat i estable dels nous serveis de la cartera de serveis socials

2015

Mesura 2.1.2.

Valor 2014

TSF (SF)

2.6.

•

Disposar del Servei d’Atenció a les Famílies - Dept. de Benestar Social i Família, SF

•

Inclusió del Servei d’Atenció a les Famílies en la Cartera de Serveis Socials - Dept. de Benestar Social i Família, SF
2016

La Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família té previst reconvertir el Servei d’Atenció a les Famílies com servei bàsic i el Servei Especialitzat d’Atenció a les Famílies com
servei especialitzat en la Cartera de Serveis Socials, i dotar-los de pressupost pel seu desplegament

Incloure les necessitats bàsiques en alimentació saludable com dret subjectiu a la Cartera de serveis socials

TSF (SISPAP)

2.13.
2.14.

Revisar l'accessibilitat als punts de trobada
Ampliar els canals de derivació

2015

La Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal informa que s’està regulant el servei de distribució d’aliments per tal d’incloure’l en la Cartera de Serveis Socials.
TSF (SF)

Segons la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família els Punts de trobada són un serveix al qual s'hi accedeix per via judicial i també a través de la Direcció General d'Atenció
a la Infància del Departament de Benestar Social i Família, a proposta dels Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA). Es mantenen aquests canals de derivació.

2.13.
2.14.

Establir explícitament i implantar uns mínims de qualitat dels serveis bàsics i dels recursos

Revisar l'accessibilitat als punts de trobada
Ampliar els canals de derivació

2015

Mesura 2.1.3.

TSF (SF)

2.1.
2.2.

•

Nombre de famílies ateses en els punts de trobada - Dept. de Benestar Social i Família, SF

•

Nombre d’infants i adolescents atesos en els punts de trobada - Dept. de Benestar Social i Família, SF

Establir estàndards de qualitat dels serveis bàsics
Fer una avaluació prèvia

2015

Segons la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família els Punts de trobada són un serveix al qual s'hi accedeix per via judicial i també a través de la Direcció General d'Atenció
a la Infància del Departament de Benestar Social i Família, a proposta dels Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA). Es mantenen aquests canals de derivació.

SLT, JUS

El Departament de Salut disposa d'un procés d'acreditació basat en estàndards de qualitat. El Departament de Justícia, un cop es faci l’avaluació prèvia per establir quins són els serveis bàsics, pot
col·laborar en la revisió d’estàndards de qualitat dels seus serveis que es considerin bàsics. Observacions indicador: A Catalunya hi ha 80 hospitals generals acreditats que atenen població adulta i no
adulta (patologia aguda) i 160 equips d’atenció primària acreditats.
G2.1.1

Nombre de serveis de salut a la infància i l’adolescència acreditats en estàndards de qualitat - Dept. de Salut.
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Objectiu estratègic 2.2.

---

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

---

240

Millorar la prevenció del risc i l’atenció als infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat i la promoció del seu
benestar

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc

Obrir una línea d'ajudes per a les escoles públiques i les famílies en material escolar i llibres de text. Amb un pressupost determinat
i suficient, per que cap nen i nena quedin fora de la possibilitat d'accedir en igualtat de condicions a l'educació.

2015

2.12.

Valor esperat 2015

ENS

2015

Mesura 2.2.1.

Valor 2014

INT (SCT)

El Departament d’Ensenyament manifesta que no es disposa del pressupost procedent de l'Estat que anteriorment permetia atendre aquesta proposta.
2.15.

Promoure la creació de camins escolars segurs

Es proposa incloure com una subactuació la iniciativa del Departament d’Interior recollida en el Pla de seguretat viària 2014-2016, del Servei Català de Trànsit: Estudiar l’exposició al risc dels
col·lectius més vulnerables per poder aplicar mesures específiques per reduir accidents en aquests col·lectius
Disposar de l’estudi de l’exposició al risc dels infants i adolescents - Dept. d’Interior, SCT
Valor dicotòmic

2.17.

---



 (100%)
2015

G2.15.1.

Implantar el model de prevenció del risc de desprotecció infantil

TSF (DGAIA)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família ha iniciat el desplegament.
G2.17.1.

Elaborar el model de prevenció del risc de desprotecció infantil - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

D63.1.1.

Nombre de serveis subvencionats que estan implementant el model d'intervenció socioeducativa no residencial - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

Valor dicotòmic

---

90%
181


No previsible

2.10.
2.11.

Polítiques de prevenció de les famílies amb fills amb actuacions concretes
Implementar l’eina de cribratge per a la identificació de les situacions de risc de desprotecció infantil

2016

---

---

TSF (DGAIA)

2.10.
2.16.

Polítiques de prevenció de les famílies amb fills amb actuacions concretes
Desplegar les Mesures d’atenció social i educativa davant les situacions de risc de l’article 104 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats
en la infància i l’adolescència

2016

Valor anual

---

TSF (SISPAP)

La Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia ho accepta perquè ja existeix. Les ABSS tenen la possibilitat de destinar una part dels recursos que s’assignen en el CP a potenciar el SAD
infantil en el marc més general del SAD social.
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Objectiu estratègic 2.2.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Millorar la prevenció del risc i l’atenció als infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat i la promoció del seu
benestar

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Polítiques de prevenció de les famílies amb fills amb actuacions concretes
Desplegar el nou model de prevenció dei risc: serveis socioeducatius

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2016

2.10.
2.17.

Valor 2014

TSF (SISPAP)

La Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia no ho accepta

2.18.

Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat

Oferir programes de suport als itineraris formatius dels infants i adolescents del sistema de protecció (amb el Dept. d’Ensenyament)

2015

Mesura 2.2.2.

TSF (DGAIA)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família reactivarà el projecte de Suport escolar a Centres i Família extensa, en conveni amb el
Departament d’Ensenyament. Està previst elaborar un Programa de Suport Escolar per implementar-lo a tots els Centres i serveis del Sistema de protecció.
G2.18.1.

Disposar d’un projecte de suport escolar - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

-

Nombre de centres del sistema de protecció en el projecte de suport escolar - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

-

Nombre d’infants i adolescents acollits en centres que reben suport escolar - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

 (100%)
-----

No disponible

-

Nombre de famílies extenses en el projecte de suport escolar - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA (No disponible)

-

Nombre d’infants i adolescents acollits en família extensa que reben suport escolar - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

----2.19.

No disponible

No disponible
No disponible

Establir per normativa l'ingrés en centres de protecció en l'entorn de la família quan afavoreixi l'infant

2015

Valor dicotòmic

TSF (DGAIA)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família ho inclourà en el Decret de procediment i normes de protecció a la infància i adolescència en
situació de risc, desemparament i guarda protectora
G2.19.1.

Incloure l’ingrés en centres de protecció en l’entorn de la família quan afavoreixi l’infant en el Decret de procediment i normes de protecció a la infància i adolescència – Dept.
de Benestar Social i Família, DGAIA


 (100%)

2.7.

Revisar els menús dels centres del sistema de protecció (Programa PReME, Dep Salut)

2016

---

2.10.
2.12.

Polítiques de prevenció de les famílies amb fills amb actuacions concretes
Establir un protocol marc de derivació Serveis socials – Eaia

2016

Valor dicotòmic

La Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal no accepta la proposta
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Objectiu estratègic 2.2.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Millorar la prevenció del risc i l’atenció als infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat i la promoció del seu
benestar

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Polítiques de prevenció de les famílies amb fills amb actuacions concretes
Implementar la Renda mínima

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2016

2.10.
2.13.

Valor 2014

EMO, TSF
(SISPAP)

Polítiques de prevenció de les famílies amb fills amb actuacions concretes
Implementar prestació per infant

2016

2.10.
2.14.

TSF (SISPAP)

2016

El Departament d’Empresa i Ocupació considera que durant el 2016, quan s’hagi de modificar la Llei de la Renda mínima d’Inserció (Llei 10/1997, de 3 de juliol), ja sigui mitjançant la corresponent llei
d’acompanyament als pressupostos del 2016 ja sigui mitjançant el desenvolupament de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la renda garantida de ciutadania establerta a l’article 23.4 de l’Estatut,
es proposarà que s’afegeixi una excepcionalitat econòmica en el còmput d’ingressos (actualment s’exigeix el còmput dels ingressos de la unitat familiar dels 12 mesos anteriors a la sol•licitud) a
aquelles famílies amb fills amb expedients de risc que estaven percebent l’ajut derivat del COSE (compromís socioeducatiu), als efectes d’evitar que transcorrin massa mesos des de la finalització
d’aquest ajut fins poder sol•licitar l’RMI (als efectes pràctics sembla que no es compliria el requisit econòmic RMI fins als 8 mesos després de la darrera prestació COSE). La Secretaria d’Inclusió Social
i Promoció de l’Autonomia ho estudiarà.

TSF (SISPAP)

Segons la Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia , la RMI es gestiona des del Departament d’Empresa i ocupació.
2.10.
2.15.

Polítiques de prevenció de les famílies amb fills amb actuacions concretes
Disposar del SAD social infantil

Unificar les sol·licituds en una única tramitació i lloc (finestra única)

Mesura 2.2.3.
2.16.

TSF (SF)

Establir noves actuacions per promoure el benestar dels infants i adolescents

Racionalitzar els horaris i usos dels temps (Racionalització d'horaris i usos dels temps)

2015

2.18.

2016

La Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) del Departament de Benestar Social i Família manifesta que les Àrees Bàsiques de Serveis Socials (ABSS) tenen la
possibilitat de destinar una part dels recursos que s’assignen en el Contracte Programa a potenciar el SAD infantil en el marc més general del SAD social.

SLT, EMO
(DGRLQT)

2015: El Departament de Salut proposarà que l’horari de pediatria també sigui de tarda (Pediatria de tarda). 2016: La Direcció General de Relacions Laborals i de Qualitat en el Treball del Departament
d’Empresa i Ocupació, a través de l’Àrea de Qualitat en el Treball, promou noves fórmules d’organització i gestió del temps com a valor corporatiu i factor d’eficiència empresarial. Les seves
actuacions, a més de sensibilització i formació a les empreses i agents socials, inclouen l’impuls d’una organització horària més racional i adaptada als horaris europeus, que permeti harmonitzar els
diferents temps vitals i afavoreixi la conciliació de la vida laboral i personal. La programació 2016 no està definida en aquests moments, però la previsió és donar continuïtat a les actuacions que s’estan
desenvolupant actualment. Previsió 2016: Sensibilització: 1. Col·laboració amb la Iniciativa per la Reforma Horària en la realització de Setmana dels horaris, 2. Organització d’una jornada/fòrum sobre
organització del temps i racionalització horària, 3. Difusió de notícies, articles, etc., a través del bloc i la revista electrònica aeQual, 4. Promoció de la inclusió de mesures de temps a la negociació
col•lectiva (difusió estudi CTESC). Formació específica sobre organització i gestió del temps: 1. Elaboració i posada en marxa d’un nou curs on line sobre noves organitzacions del temps.
G2.16.1.

Percentatge de serveis de pediatria amb horari de tarda - Dept. de Salut

G2.16.2.

Percentatge de pediatres amb horari de tarda - Dept. de Salut
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Objectiu estratègic 2.2.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Millorar la prevenció del risc i l’atenció als infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat i la promoció del seu
benestar

Actuacions i subactuacions
Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Impulsar una regulació d’horaris a nivell europeu que afavoreixi la conciliació d’horaris laborals i familiars

2.20.
2.21.
2.22.

Incrementar l'oferta cultural, social i de lleure a partir dels 14 anys
Fer una anàlisi de la demanda de l'oferta cultural, social i de lleure a partir dels 14 anys
Oferta cultural, social i de lleure a partir dels 14 anys accessible econòmicament

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2015

2.8.

Valor esperat 2016

2016

Indicadors

TSF (DGJ,
DGACC), CUL,
PRE (SGE)

2015: La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària te previst fer créixer el programa de joves. Actualment es fa en uns 20 equipaments amb uns 600 joves. El Departament de Cultura vetllarà per
incrementar l’oferta cultural als majors de 14 anys en els equipaments propis. La Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família està incrementant l’oferta col·laborant amb
“Escena 25” (liderat per Departament de Cultura), i s’està estimulant a la participació al lleure amb la campanya “Vine al cau/esplai”. 2016: La Secretaria General de l’Esport proposa esmenar el text de
l’actuació en el sentit següent: “Incrementar l’oferta cultural, social, esportiva i de lleure a partir dels 14 anys”, “Anàlisis de la demanda de l’oferta cultural, social, esportiva i de lleure a
partir dels 14 anys” i “Oferta cultural, social, esportiva i de lleure a partir de 14 anys accessible econòmicament”. La Direcció General de Joventut informa de la captació i comunicació
d'avantatges del Carnet Jove en l'àmbit de la Cultura. http://www.carnetjove.cat/ca/descomptes/.
D67.2.1.

Nombre de participants al programa Joves - Dept. de Benestar Social i Família, DGACC

D67.2.2.

Nombre d’equipaments cívics que fan el programa Joves - Dept. de Benestar Social i Família, DGACC

G2.20.1.

Nombre d’adolescents majors de 14 anys que manifesten haver participat en ofertes culturals - Dept. de Cultura

-

Nombre de caus i esplais per a majors de 14 anys - Dept. de Benestar Social i Família, DGJ

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

Valor percentual anual

528
8
-----

No informat
---

573

650

8
60,8%

8
No previsible

No disponible

-

Nombre d’adolescents majors de 14 anys que assisteixen a caus o esplais - Dept. de Benestar Social i Família, DGJ

-

Nombre d’adolescents majors de 14 anys que participen de la oferta d’activitats esportives dels consells esportius - Dept. Presidència, SGE

-

Nombre d’adolescents majors de 14 anys que participen de la oferta d’activitats esportives dels centres del Pla Català l‘Esport a l’Escola - Dept. Presidència, SGE

-------

No disponible
No disponible
No disponible

Nombre d’adolescents majors de 14 anys que participen de la oferta d’activitats esportives federades dels clubs i federacions esportives catalanes - Dept. Presidència, SGE
---

No disponible

Incrementar l'oferta cultural, social i de lleure a partir dels 14 anys
Augmentar els espais per a adolescents majors de 12 anys

2015

2.20.
2.29.

550

TSF (DGJ)

La Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família disposa de la Xarxa catalana de serveis d'informació juvenil.
D40.4.1.

Nombre de Servies d’Informació Juvenil - Dept. de Benestar Social i Família, DGJ
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Objectiu estratègic 2.3.

332

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

333

332

334

Millorar la dotació, la qualitat i l’articulació dels recursos i adreçats a la infància i l’adolescència i llurs famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors

2.23.
2.24.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Analitzar i planificar la dotació de recursos en tot el territori

Disposar de programes adreçats a l'atenció terapèutica d'infants i adolescents i famílies
Facilitar la coordinació de serveis

2015

Mesura 2.3.1.

Valor 2014

SLT (PDSMA)

Des del Departament de Salut informen que aquesta proposta està en la línia del què ja contempla el Pla de Salut: atenció terapèutica als infants – adolescents i les seves famílies.
-

Nombre de programes terapèutics per infants – adolescents i les seves famílies - Dept. de Salut

G2.23.1.

Nombre de visites familiars realitzades als CSMIJ - Dept. de Salut

G2.23.2.

Número de territoris en els que s’ha implantat el protocol pel maneig del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) - Dept. de Salut

G2.23.3.

Número de territoris en els que s’amplia el pla integral d’atenció al trastorn de l’espectre autista (TEA) - Dept. de Salut

2.23.

Desestimat

2016

---

Establir els indicadors clau per identificar les zones d'actuació preferent amb majors necessitats

TSF (SISPAP)

2.28.

Fomentar en les escoles la socialització del material escolar i llibres de text.

2015

La Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) del Departament de Benestar Social i Família manifesta que ha fet un conveni amb la Universitat Rovira i Virgili per tal
d’elaborar un indicador sintètic a partir dels 19 indicadors territorialitzats identificats en un projecte del Departament de Benestar Social i Família i l’IDESCAT.
ENS

El Departament d’Ensenyament proposa ‘Fomentar la reutilització del material escolar i llibres de text’
•

Nombre d’accions pel foment de la reutilització de material escolar i llibres de text a les escoles - Dept. d’Ensenyament

•

Nombre d’escoles que reutilitzen el material escolar i llibres de text - Dept. d’Ensenyament
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Objectiu estratègic 2.3.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Millorar la dotació, la qualitat i l’articulació dels recursos i adreçats a la infància i l’adolescència i llurs famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Establir els requisits i assegurar la qualitat en serveis i recursos

Identificar estàndards de qualitat de l'actuació 2.3. Disposar d'un mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys (disponibilitat, accessibilitat,...)

Mesura 2.3.3.
2.25.

Valor 2015

TNIC (GTO23)

Avançar en l’articulació de recursos i serveis

Organitzar els horaris dels serveis d'acord amb les prioritats dels infants i adolescents i respectant els seus horaris escolars

SLT, BSF
(DGAIA)

2015

2.2.

Valor esperat 2015

2016

Mesura 2.3.2.

Valor 2014

El Departament de Salut proposarà que l’horari de pediatria també sigui de tarda (Pediatria de tarda) (Veure actuació 2.16., 2015). La DGAIA promourà que es prioritzin els horaris dels infants i
adolescents, principalment els seus horaris escolars.
G2.16.1.

Percentatge de serveis de pediatria amb horari de tarda - Dept. de Salut (Veure actuació 2.16., 2015)

G2.16.2.

Percentatge de pediatres amb horari de tarda - Dept. de Salut (Veure actuació 2.16., 2015)

-

Nombre d’actuacions en el sistema de protecció per prioritzar l’atenció en serveis fora de l’horari escolar - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

-

Nombre d’infants i adolescents del sistema de protecció atesos en serveis dins l’horari escolar - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA
Desestimat
2016

---

Desestimat

2.19.

Prioritzar la jornada de tarda en els períodes lectius dels serveis d’atenció als infants i adolescents

2.26.

Facilitar l'accés dels professionals de Serveis socials bàsics al sistema d'informació Sinia pels casos de risc

2015

---

TSF (DGAIA)

Prevista en la planificació anual de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família pel 2014-2015
D59.2.1.

Nombre de professionals vinculats al sistema de protecció amb accés a Sinia - Dept. de Benestar social i Família, DGAIA

G2.26.1.

Nombre de professionals de serveis socials bàsics que poden accedir al Sínia - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

Valor acumulat anual

Valor anual

1.630
---

1.800
---

1.700
---

4.200
2.500
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Objectiu estratègic 2.3.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Millorar la dotació, la qualitat i l’articulació dels recursos i adreçats a la infància i l’adolescència i llurs famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Establir un sistema unificat de registre de dades dels usuaris de serveis socials
Que inclogui indicadors de risc
Implementar l’eina de cribratge de risc de desprotecció infantil

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2016

2.20.
2.21.
2.22.

Valor 2014

TSF (SISPAP)

La Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal no accepta les propostes

Eix 3. Atenció a la infància: Salut
Objectiu estratègic 3.1.

Promoció de la salut des d’un enfocament salutogènic mitjançant un model comunitari i social

Actuacions i subactuacions
Indicadors

3.1.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Implementar un model comunitari i social salutogènic
2015

Mesura 3.1.1.

Valor 2014

Oferir un programa per capacitar els infants i adolescents respecte la seva salut

TSF (DGJ, DGAIA)

Dins del programa de Salut jove, la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família treballa temes com la sexualitat, els trastorns alimentaris, les drogues i addiccions i els
tatoo i pírcing. La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família impulsa, juntament amb la Fundació FCBarcelona un projecte sobre hàbits
saludables adreçats als Centres Oberts.
G3.1.1.

Disposar del projecte d’hàbits saludables en centres oberts - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

G3.1.2.

Nombre de centres oberts participants en el projecte d’hàbits saludables - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

G3.1.3.

Nombre d’infants – adolescents atesos en el projecte d’hàbits saludables - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

G3.1.4.

Nombre de joves menors de 18 anys que han consultat el web del programa de Salut jove: http://www.adolescents.cat/ - Dept. de Benestar Social i Família, DGJ

Valor dicotòmic

Valor anual

Valor anual

Valor anual

---------

---------

40%

 (100%)

0
0
3.427

9
135
3.800

-

Nombre de joves menors de 18 anys atesos en el programa de Salut jove per temes de sexualitat - Dept. de Benestar Social i Família, DGJ

-

Nombre de joves menors de 18 anys atesos en el programa de Salut jove per temes relacionats amb els trastorns alimentaris - Dept. de Benestar Social i Família, DGJ

---

No disponible
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---

No disponible

-

Nombre de joves menors de 18 anys atesos en el programa de Salut jove per temes de drogues i addiccions - Dept. de Benestar Social i Família, DGJ

-

Nombre de joves menors de 18 anys atesos en el programa de Salut jove per temes relacionats amb els tatuatges i els pircings - Dept. de Benestar Social i Família, DGJ

-----

No disponible
No disponible

Reformular el Programa Salut escolar, Programa Salut i Escola i el Pla Salut - Escola - Comunitat
Revisar el Pla salut sexual a la població vulnerable
Revisar el currículum escolar per incloure-hi els nous continguts

ENS, SLT, PRE
(SGE)

2015

3.2.
3.3.
3.4.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

2015: El Departament de Salut te previst tractar-ho en la seva planificació anual, en coordinació amb el Departament d’Ensenyament. La Secretaria General de l’esport proposa afegir una subactuació:
“Promoure la pràctica d’un mínim de 60 minuts diaris d’activitat física i/o esportiva moderada per part dels infants i adolescents per tal d’ajudar-los a complir amb les recomanacions de la
OMS”. 2016: El Departament de salut manifesta que s’està fent dins del Servei de Salut Maternoinfantil de l’ASPCAT enfocant aquesta reordenació de programes com una línia d’actuació continuada
que inclourà totes les edats escolars de manera coherent i paral·lela amb el Programa de Seguiment del “Nen Sa” (Infància amb salut).
G3.2.1.

Integrar els tres programes: salut escolar, programa salut i escola i pla salut escola i comunitat, en una única línia d’actuació a l’escola - Dept. de Salut

G3.2.2.

Revisar el Pla salut sexual a la població d’adolescents i joves vulnerables - Dept. de Salut

•

Revisar Currículum escolar - Dept. d’Ensenyament

---

En curs
En curs

Incloure-hi l'àmbit social, juntament amb ensenyament i salut

2016

3.1.

---

---

TSF (SISPAP)

2016

Valor dicotòmic

---

TSF (SISPAP)

2016

Valor dicotòmic

SLT

La Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal no accepta la proposta
3.8.

Establir la figura del referent del cas especialment en els infants i adolescents amb comportaments refractaris

La Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal no accepta la proposta
3.9.

Incrementar les actuacions preventives en les relacions abusives i comportaments sexuals de risc, en el marc del Pla

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.9.

Establir una línia d’abordatge específic dels perfils diana de risc: Trastorns mentals greus i Unitats d’Escolarització Compartida
Augmentar la dotació i especialitzar la infermeria a l’atenció primària
Prioritzar el desplegament del Pla en les zones més desfavorides
Prioritzar el programa de capacitació d’infants i adolescents respecte la seva salut,en col•lectius més vulnerables
Establir circuïts marcs de derivació i treball integral de xarxa dels àmbits escolars, salut i social
Desplegar i concretar a nivell territorial els circuïts de derivació i treball integral de xarxa dels àmbits escolars, salut i social
Incrementar les actuacions preventives en les relacions abusives i comportaments sexuals de risc, en el marc del Pla

2016

2016: El Departament de Salut proposa modificar l’enunciat de la següent manera: Incrementar les actuacions preventives en les relacions abusives i comportaments sexuals de risc, en el
marc d’actuació salut – escola – comunitat dels esmentats programes integrats de salut a l’escola.

TSF (SISPAP)

La Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal valorarà la proposta 3.7. El Departament de Salut proposa modifica l’enunciat de l’actuació 3.3. de la següent manera: Potenciar la
formació continuada i posar en valor el paper del professional de l’Equip d’Atenció Primària (designat com a referent de salut pels centres educatius del seu àmbit territorial), en la seva
tasca de prevenció i promoció de la salut als centres escolars de Catalunya.
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Objectiu estratègic 3.1.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Promoció de la salut des d’un enfocament salutogènic mitjançant un model comunitari i social

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Promoure la introducció del consum de fruita a l’etapa educativa en infants i adolescents de 6 mesos a 14 anys.
Instar a la Comissió Europea la necessitat de cobrir amb el programa d’introducció del consum de fruita a les escoles la franja 6 mesos a 14
anys

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2016

3.10.
3.11.

Valor 2014

AGR

Prioritzar l’enfocament ecològic i sistèmic en l’abordatge en la salut i la salut mental i addiccions

Mesura 3.1.2.
3.5.

SLT

Fomentar els estils de vida i hàbits saludables
2015

3.12.

2016

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació comenta que pel 2016, no pot assumir aquesta ampliació, sens perjudici que per propers anys sí que es pugui fer, degut a les limitacions
pressupostàries (el Pla de Consum de Fruita a les Escoles està finançat per la UE en un 75% i en un 25% pel DARP). Per altra banda, el grup diana per al que es considera més efectiu crear hàbits de
consum de fruita és de 3 a 12 anys. De cara al 2016 no pot instar a la Comissió Europea la necessitat de cobrir amb el programa d’introducció del consum de fruita a les escoles la franja de 6 mesos a
14 anys i proposa reformular l’actuació: Promoure el consum de fruita a l’etapa educativa en infants i adolescents de 3 a 12 anys. Actualment el “Pla de consum de fruita a les escoles” està dirigit
a nens de 2n. Cicle d’Educació Infantil i Primària que assisteixen de forma regular a centres educatius (és a dir de 3 a 12 anys); la proposta del Grup de Treball Tècnic passa per ampliar la població
diana de 3 mesos a 3 anys i de 12 a 14 anys. Per tant, des del DARP i pel que fa al 2016, es proposa continuar incidint, i fins i tot reforçant les actuacions en el tram de 3 a 12 anys, així com les
actuacions mitjançant tallers educatius sobre hàbits saludables. El Departament d’Agricultura proposa de cara al 2016 eliminar la subactuació 3.11

Oferir a infants i famílies programes d'habilitats comunicatives entre pares i fills/es

SLT, TSF (SF)

Proposta inclosa en el Programa ‘Créixer en Família’ de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família.
D21.2.1.

Nombre de pares i mares participants en el programa de prevenció del consum d’alcohol i drogues en l’àmbit familiar “Connecta amb els teus fills” - Dept. de Salut
Valor acumulat anual

1.400

1.400

1.578

1.700

D53.1.2.

Nombre de famílies participants en el programa Créixer en Família - Dept. de Benestar Social i Família, SF (veure actuació 5.30., 2015)

•

Nombre d’infants atesos en el programa Créixer en família - Dept. de Benestar Social i Família, SF

D67.4.1.

Nombre d'infants i adolescents que participen als tallers "Menjar sa, tot és començar" - Dept. de Benestar Social i Família, DGACC

2.680

Valor anual

Objectiu estratègic 3.2.

2.000

2.700

2.000

2.000

2.000

Millorar els sistemes de detecció precoç en la població general per tal d’actuar de manera més efectiva en la població de
risc, fent especial èmfasi als factors de protecció

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018
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Objectiu estratègic 3.2.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Millorar els sistemes de detecció precoç en la població general per tal d’actuar de manera més efectiva en la població de
risc, fent especial èmfasi als factors de protecció

Actuacions i subactuacions
Indicadors

3.6.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Establir sistemes de detecció precoç
2015

Mesura 3.2.1.

Valor 2014

Oferir formació en l'àmbit policial per identificar malalties amb trastorns mentals i comunicatius

INT (DGP)

Prevista pel Departament d’Interior en la planificació anual de la Direcció General de la Policia – Mossos d’Esquadra pel 2014-2015.
G3.6.1.

Nombre d’accions formatives en l’àmbit policial per identificar malalties amb trastorns mentals i comunicatius - Dept. d’Interior

G3.6.2.

Nombre d’agents formats en accions formatives en l’àmbit policial per identificar malalties amb trastorns mentals i comunicatius - Dept. d’Interior
Valor anual

3.7.

---

3

---

---

5

425

---

696

Incloure els ítems de ‘detecció dels signes d’alerta en comunicació’ en el marc del Programa Infància amb Salut (Nen Sa)

2015

Valor anual

SLT

Prevista en la planificació anual del Departament de Salut pel 2014-2015 en el marc del Protocol de medicina preventiva i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica – Programa Infància amb salut.
Observacions indicador: previst dins del context de la revisió del Programa Infància amb Salut
G3.7.1.

Inclusió dels ítems de ‘detecció dels signes d’alerta en comunicació’ en el Programa Infància amb Salut - Dept. de Salut
2015

Revisar el protocol de seguiment de l’embaràs per evitar embarassos sense control

SLT

2015

Valor dicotòmic

3.8.

SLT

El Departament de Salut proposa un altre final de l’enunciat: (...) per arribar a tota la població, per incloure-ho en la seva planificació anual.
G3.8.1.

Revisió del protocol de seguiment de l’embaràs per arribar a tota la població - Dept. de Salut

G3.8.2.

Cobertura del protocol de seguiment de l’embaràs - Dept. de Salut, SISCAT

Valor dicotòmic

Valor percentual anual

3.9.

---

---

---

---

En curs
100%

Implantar el cribratge de MCF i hipoacúsia neonatal (23)

Prevista en la planificació anual del Departament de Salut pel 2014-2015
D18.10.1.

Nombre de casos diagnosticats de MCF - Dept. de Salut
Valor acumulat anual

D18.11.1.

110

No informat

82

No previsible

Nombre de casos diagnosticats d’hipoacúsia neonatal - Dept. de Salut
Valor acumulat anual

72

No informat
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Objectiu estratègic 3.2.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Millorar els sistemes de detecció precoç en la població general per tal d’actuar de manera més efectiva en la població de
risc, fent especial èmfasi als factors de protecció

Actuacions i subactuacions

3.10.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Implantar el Registre Unificat de Maltractaments Infantils (RUMI) a tots els hospitals i centres d'atenció primària (unitats de
pediatria)

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

SLT, INT (DGP),
TSF (DGAIA),
TNIC (GTO32)

2015

Indicadors

El Departament de Salut proposa un altre redactat: Finalitzar la implantació el RUMI hospitals i iniciar la implantació en atenció primària elaborant el protocol de detecció de maltractaments
infantils en atenció primària. La Direcció General de la Policia – Mossos d’Esquadra proposa la reactivació de l’accés al Registre Unificat de Maltractaments Infantils (RUMI) per tenir accés a
determinades dades de manera directa i que actualment s’estan obtenint per altres vies. La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família
proposarà a la Taula Nacional de la Infància la creació d’un Grup de treball per desenvolupar la proposta de Salut i de la Direcció General de la Policia. La Taula Nacional de la Infància va constituir en
el plenari de 5.12.2014 el grup Implantació del Registre Unificat de Maltractaments Infantils (RUMI), amb l’encàrrec d’elaborar un pla per implementar les connexions interdepartamentals
(interoperabilitat) del registre RUMI entre els departaments de Salut, Ensenyament, Interior i Benestar Social i Família.
D18.1.1.

Nombre de registre de casos al Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI hospitals) - Dept. de Salut

G3.10.1.

Cobertura del RUMI hospitals als hospitals de Catalunya - Dept. de Salut

G3.10.2.

Disposar del protocol de detecció de maltractaments infantils en atenció primària - Dept. de Salut

Valor acumulat anual

Valor percentual anual

Valor dicotòmic

-----

314
-----

453
100%
En curs

2016

SLT, BSF
(DGAIA)

3.17.

Incloure els recursos i serveis per a menors de 0 a 3 anys en els circuits i xarxes de protecció

2016

TSF (DGAIA,
SISPAP)

3.18.

Elaborar un protocol de detecció del maltractament infantil en escoles bressol i recursos assimilats

2016

Intensificar la coordinació intersectorial: salut - educació – social

TSF (DGAIA)

3.20.

Crear estructures per a la prevenció, detecció i atenció en les relacions igualitàries, en el marc de les Taules Territorials

2016

Mesura 3.2.2.

317

TNIC (TTI)

3.19.

Fer el desplegament del RUMI – Infància respon a l’àmbit de la Salut mental

Mesura 3.2.3.

Intensificar la coordinació intersectorial: salut - educació – social
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Objectiu estratègic 3.3.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Millorar l’atenció dels infants i adolescents amb problemes de salut físics i/o mentals, i les seves famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors

3.11.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents que tenen malalties o lesions cròniques i de llarga durada

a. Oferir una assistència més intensiva / freqüent / continuada en els dispositius de SISCAT i CDIAP

SLT, BSF
(SISPAP)

2015

Mesura 3.3.1.

Valor 2014

El Departament de Salut informa que s’està abordant. La Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) del Departament de Benestar Social i Família no contempla
l’objectiu d’oferir una assistència més freqüent, intensiva i continuada als CDIAP d’acord amb l’anàlisi de necessitats de la SISPAP. Per altra part, i amb l’objectiu de millorar l’assistència, aquest any
s’ha modificat el Decret pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç, i s’estableixen criteris de priorització. Sí que es proposen potenciar altres actuacions que comporten coordinació amb la xarxa
de salut i que incideixen en funcions també pròpies del servei d’atenció precoç, com son la detecció i la prevenció.
-

Temps promig entre sessions per infant o adolescent atès en un servei del SISCAT - Dept. de Salut

G3.11.2.

Implementació dels criteris de priorització per a l’atenció al CDIAP d’acord amb el Decret 45/2014, de modificació del decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els
serveis d’atenció precoç - Dept. de Benestar Social i Família, SISPAP
Valor dicotòmic

3.12.

---

Desestimat

---

 (100%)
2015

---

a. Revisar l’abordatge psicosocial que s’ofereix en els dispositius de SISCAT i CDIAP

SLT, TSF (SISPAP)

El Departament de Salut informa que s’està abordant. La Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) del Departament de Benestar Social i Família, està treballant,
des dels CDIAP, indicadors de risc, vulnerabilitat i protecció que esdevinguin una eina pel diagnòstic social descriptiu de les famílies ateses, i valora interessant revisar l’abordatge des dels diferents
dispositius.
G3.12.1.

Disposar d’una eina pel diagnòstic de les situacions social en els CDIAP - Dept. de Benestar Social i Família, SISPAP

-

Revisar l’abordatge psicosocial que s’ofereix en els dispositius del SISCAT - Dept. de Salut

-----

3.15.

---

 (100%)

Desestimat

Implantar el gestor de casos, sobretot en les malalties o lesions cròniques i d’alta complexitat

2015

Valor dicotòmic

SLT

El Departament de Salut manifesta que ho està implementat en els adults, i es proposarà que s’inclogui també pels infants i adolescents

3.24.
3.25.

Disposar del gestor de casos en infants i adolescents en les malalties o lesions cròniques i d’alta complexitat - Dept. de Salut, Catsalut

Disposar d’espais residencials i de suport a les famílies amb fills hospitalitzats que s’hagin de desplaçar o en llarga
hospitalització
Adaptar el funcionament de les unitat de cures intensives pediàtriques i neonatologia per garantir el vincle dels infants i adolescents
hospitalitzats i les serves famílies

2016

•

El Departament de Salut proposa modificar l’enunciat de l’actuació 3.24. de la següent manera: Impulsar o promoure espais residencials i de suport a les famílies amb fills hospitalitzats que
s’hagin de desplaçar o en llarga hospitalització
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Objectiu estratègic 3.3.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Millorar l’atenció dels infants i adolescents amb problemes de salut físics i/o mentals, i les seves famílies

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Mesura 3.3.2.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents que tenen malalties o lesions cròniques i de llarga durada

Crear un Grup de treball operatiu específic en alcoholisme infantil en el marc de la Taula Nacional pel seu abordatge integral i
transversal, vinculat al Grup de treball operatiu de Salut mental i addiccions de la Taula Nacional

2016

3.16.

Valor 2014

TNIC (GTO31)

Des del Grup de treball operatiu 31. Salut mental i addiccions de la Taula nacional es valora, per coherència, incloure aquesta proposta dins el mateix grup a través d’una comissió per tractar-ho per,
així, evitar la diversificació.
•

Document d'estudi i propostes per a l'abordatge integral i transversal de l’alcoholisme infantil - Taula Nacional de la Infància, GTO31

Estudiar l’addicció a les pantalles entre infants i adolescents en el marc del Grup de treball operatiu Salut mental i addiccions de
la Taula Nacional de la Infància

2016

3.15.

TNIC (GTO31)

Des del Grup de treball operatiu 31. Salut mental i addiccions de la Taula nacional es valora positivament d’incloure-ho la proposta dins el mateix grup amb una proposta d’abordatge més ampli:
addiccions a les noves tecnologies
•

Mesura 3.3.4.

Millorar l’atenció dels problemes de salut mental dels infants i adolescents

3.11.

b. Oferir una assistència més intensiva / freqüent / continuada en els dispositius de CSMIJ

2015

Garantir una atenció de qualitat en el maltractament i abús sexual infantil i adolescent

SLT (PDSMA)

2015

Mesura 3.3.3.

SLT (PDSMA)

2015

Document d'estudi i propostes per a l'abordatge de les addiccions a les noves tecnologies - Taula Nacional de la Infància, GTO31

SLT (PDSMA). ENS

El Departament de Salut informa que s’està abordant des del marc del Pla director de salut mental i addiccions (PDSMA)
G3.11.1.

Nombre de visites a l’any per infant atès als CSMIJ - Dept. de Salut
Valor anual

3.12.

386.017

---

No informat

b. Revisar l’abordatge psicosocial que s’ofereix en els dispositius de CSMIJ

El Departament de Salut informa que s’està abordant des del marc del Pla director de salut mental i addiccions (PDSMA)
G3.12.3.

Nombre de visites de treball social realitzades en el CSMIJ - Dept. de Salut
Valor dicotòmic

3.13.

Dimensionar el projecte pilot / experimental de suport al fracàs escolar dels alumnes que pateixen alguna psicopatologia

3.14.

Reduir les llistes d’espera

2015

Proposta prevista en la planificació anual del Departament de Salut i d’Ensenyament pel 2014-2015. És un estudi de 2014, no hi haurà més cribratges ni tractaments a 2015.
SLT

El Departament de Salut informa que caldria precisar en quins serveis per tal de poder valorar la proposta de manera més acurada.
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Objectiu estratègic 3.3.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Millorar l’atenció dels infants i adolescents amb problemes de salut físics i/o mentals, i les seves famílies

Actuacions i subactuacions

3.16.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2015

Indicadors

Incloure les famílies en els programes de tractament dels trastorns de la conducta alimentària

SLT (PDSMA)

El Departament de Salut informa que aquesta proposta està prevista en el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, impulsat pel Departament de Presidència. D’altra band
proposa modificar el redactat de la proposta d’actuació pel següent: Incloure les famílies en el tractament dels trastorns de la conducta alimentària
G3.1.6.1.

Percentatge de visites familiars en el tractament dels trastorns de la conducta alimentària - Dept. de Salut
39,1

No informat

Reduir les llistes d’espera en els Centres de Salut Mental CSMIJ
Augmentar la dotació de professionals i serveis

2016

---

3.21.
3.22.

SLT

3.23.

Elaborar programes específics en salut mental

2016

Valor percentual anual

SLT

Eix 4. Atenció a la infància: Educació i Valors
Objectiu estratègic 4.1.

Situar la infància i l’adolescència com a protagonistes de tota acció educativa i potenciar el seu protagonisme en el seu
propi desenvolupament personal i procés d’aprenentatges

Actuacions i subactuacions
Indicadors

4.1.
4.2.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Implantar una metodologia transformadora des de la perspectiva dels infants i els adolescents com a centre de tota acció educativa, que tingui
present les necessitats i especificitats dels nois i de les noies per tal d’igualar-los com a ciutadanes i ciutadans de ple dret

Formar mestres i professorat en aquest enfocament
Oferir formació continuada en aquest enfocament

2015

Mesura 4.1.1.

Valor 2014

ENS

El Departament d’Ensenyament exposa que en les activitats formatives del departament hi ha implícit aquest enfocament.
•

Nombre d’activitats formatives en l’enfocament que proposa l’objectiu estratègic - Dept. d’Ensenyament

•

Nombre de mestres i professors assistents a activitats relacionades amb l’enfocament que proposa l’objectiu estratègic - Dept. d’Ensenyament
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Objectiu estratègic 4.1.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Situar la infància i l’adolescència com a protagonistes de tota acció educativa i potenciar el seu protagonisme en el seu
propi desenvolupament personal i procés d’aprenentatges

Actuacions i subactuacions

4.3.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2015

Indicadors

Incloure l’enfocament estratègic de l’objectiu 4.1. en el currículum universitari

ECO (SU)

La Secretaria d’Universitats del Departament d’Economia i Coneixement informa que aquestes propostes ja estan implementades en el currículum universitari dels diferents sectors professionals que
s’esmenten.
G4.3.1.

Inclusió de l’enfocament que proposa l’objectiu estratègic 4.1. en la formació universitària - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

-

Nombre promig de crèdits en el currículum universitari sobre l’enfocament que proposa l’objectiu estratègic - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

 (100%)
---

4.8.

Desestimat

Establir grups de discussió per a la reflexió i creació de coneixement respecte el protagonisme dels infants i adolescents en el seu
desenvolupament personal i procés d’aprenentatges

ENS, BSF
(DGACC)

2015

Valor dicotòmic

4.1.

Crear un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional per recollir les experiències on els infants i adolescents són
protagonistes del seu propi desenvolupament

2016

TNIC

4.2.

Fer un estudi dels valors predominants entre els pre i adolescents

2016

CUL

2016

Proposta no prevista en la planificació anual del Departament d’Ensenyament i de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família, pel 2014-2015

PRE (DGACD)

No és competència del Departament de Cultura
4.1.

Fer una campanya fomentant els valors

La Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de Presidència dins de les seves tasques de coordinació de la publicitat institucional, ha promogut anteriorment, campanyes
publicitàries sobre temàtiques relacionades amb la infància i l’adolescència així com també gestiona la presència de la Generalitat com institució en el Salo de la Infància que se celebra el mes de
desembre de cada any. Per tant, pel que fa a la realització de campanyes, la Direcció General manifesta la seva voluntat de col·laboració per a promoure noves campanyes a requeriment del Consell
Nacional de la Infància i l’Adolescència o del Departament de Benestar Social i Família.
•

4.4.

Fomentar la participació directa dels infants i adolescents en la seva educació i desenvolupament

Promoure experiències d’autogestió en els centres educatius

2015

Mesura 4.1.2.

ENS

Proposta no prevista en la planificació anual del Departament d’Ensenyament pel 2014-2015
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Objectiu estratègic 4.1.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Situar la infància i l’adolescència com a protagonistes de tota acció educativa i potenciar el seu protagonisme en el seu
propi desenvolupament personal i procés d’aprenentatges

Actuacions i subactuacions
Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Difondre / publicar experiències d’autogestió del propi alumnat

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2015

4.5.

Valor 2014

ENS

2015

Indicadors

TSF (DGACC),
GOV

Proposta no prevista en la planificació anual del Departament d’Ensenyament pel 2014-2015
4.6.

Incloure la participació dels infants i adolescents en l’elaboració i seguiment dels plans de desenvolupament comunitari

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família manifesta la seva disponibilitat en implementar la proposta a nivell de consells de participació locals. El
Departament de Governació i Relacions Institucionals podrien col·laborar en l’actuació.
G4.6.1.

Implementació de la proposta a nivell de consells de participació locals - Dept. de Benestar Social i Família, DGACC

G4.6.2.

Nombre de Consells Territorials que participen en l’elaboració o seguiment d’algun pla de desenvolupament comunitari - Dept. de Benestar Social i Família, DGACC

Valor anual

Valor anual

---

-----

No disponible
No disponible

No disponible
No disponible

Potenciar els projectes d’aprenentatge – servei

ENS, BSF
(DGACC), PRE
(SGE)

2015

4.7.

---

El Departament d’Ensenyament inclou aquesta proposta en l’actuació ‘Servei comunitari’ recollida en la planificació anual del departament. La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del
Departament de Benestar Social i Família ha signat un conveni amb el Departament d’Ensenyament per potenciar l’aprenentatge – servei subvencionant entitats perquè aquests projectes puguin fer-se
als equipaments. Per la seva banda, la Secretaria General de l’Esport del Departament de Presidència ho veu adient, de fet està elaborant un projecte de servei comunitari transferible en l'àmbit de
l'esport, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament.
D11.1.1.

Nombre de centres que faran Servei Comunitari – servei - Dept. d’Ensenyament

G4.7.1.

Nombre de convenis signats entre dels Dept. Ensenyament i la DGACC per projectes educatius d’àmbit comunitari en equipaments de la DGACC - Dept. Benestar
social i Família, DGACC

G4.7.2.

Disposar d’un projecte de servei comunitari transferible en l'àmbit de l'esport, - Dept. de Presidència, SGE

•

Nombre d’infants i adolescents participants en el Servei comunitari - Dept. d’Ensenyament

152

Valor anual

Valor dicotòmic

Objectiu estratègic 4.2.

---

---

286

-----

5
En curs

7
No informat

Incrementar l’assoliment dels objectius educatius dels infants i adolescents en l’àmbit escolar posant especial èmfasi en
els i les alumnes en situació de vulnerabilitat

Actuacions i subactuacions

Any proposta

Organisme/s
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Indicadors

4.10.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Valor 2017

Valor 2018

Implicar els agents educatius en el seguiment escolar dels infants i adolescents

Incrementar els espais de coordinació escola – serveis socials bàsics, serveis de lleure, cultura i esports

2015

Mesura 4.2.1.

Valor 2014

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

PRE (SGE),
CUL, ENS

2015: El Departament de Presidència exposa que aquesta actuació s’ha de desenvolupar a través del Pla Català d’Esport Escolar a Catalunya pel què fa a l’àmbit de l’esport. El Departament de
Cultura manifesta que disposa de la Guia d’activitats culturals educatives, com un instrument d’utilitat per a la comunitat docent. Des del Departament d’Ensenyament la coordinació es du a terme a
través dels Plans educatius d’entorn, concretament, la coordinació amb serveis socials bàsics es fa des dels serves educatius. 2016: El Departament de Presidència manifesta que aquesta coordinació
es fa a través dels consells esportius, que són entitats d’àmbit comarcal que es poden coordinar amb serveis socials bàsics, serveis de lleure, cultura i esports a nivell comarcal, i també a nivell
municipal, perquè integren representants dels municipis de la comarca.
D12.1.1.

Nombre de Plans Educatius d'Entorn - Dept. d’Ensenyament

D12.1.2.

Nombre de centres participants de Plans Educatius d'Entorn - Dept. d’Ensenyament

-

Inclusió de l’àmbit esportiu en els espais de coordinació escola – serveis socials bàsics, serveis de lleure, cultura i esports - Dept. de Presidència, SGE

96

114

889

2015

ENS

2015

No disponible

Impulsar el mentoratge en l’àmbit escolar (ex. Projecte de recerca)

ENS

2015

--4.11.

889

BSF
(SF, DGACC)

El Departament d’Ensenyament fomentarà el mentoratge en l’àmbit escolar
•

Nombre d’accions pel foment del mentoratge - Dept. d’Ensenyament

•

Nombre de centres educatius que han impulsat el mentoratge - Dept. d’Ensenyament

•

Nombre d’alumnes mentors - Dept. d’Ensenyament

Mesura 4.2.2.
4.9.

Millorar el desenvolupament personal i l’assoliment dels aprenentatges

Disposar d’espais per fomentar el llenguatge oral a les escoles

El Departament d’Ensenyament manifesta que la comunicació, tant oral com escrita, ja forma part dels objectius i continguts curriculars
•
4.13.

Inclusió de la comunicació, oral i escrita, en els objectius i continguts curriculars - Dept. d’Ensenyament

Realitzar una campanya per fomentar l’ús del llenguatge oral / comunicació en les famílies i altres agents socials

Hi ha activitats dins el Programa ‘Créixer en Família’ de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família i del Programa ‘Jugar i Llegir’ de la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària que fomenten aquesta actuació. Des de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família no es descarta realitzar una píndola sobre parentalitat positiva a través de
les campanyes del 012.
D53.1.1.

Nombre de tallers del programa Créixer en Família - Dept. de Benestar Social i Família, SF (veure actuació 5.30., 2015)
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926

930

D67.1.1.

Nombre de nens i nenes participants en el programa Jugar i Llegir - Dept. de Benestar Social i Família, DGACC

•

Realització d’una campanya sobre parentalitat positiva - Dept. de Benestar Social i Família, SF

Valor acumulat anual

1.417

1.417

1.563

1.550

Garantir l’atenció a la diversitat
2015

Mesura 4.2.3.
4.12.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Garantir que els recursos per l’èxit escolar arribin a tots els alumnes, especialment els més vulnerables

ENS

El Departament d’Ensenyament organitza mesures i suports educatius (universals, addicionals i intensius) per donar una resposta ajustada a la diversitat dels alumnes El Suport Escolar Personalitzat
(SEP) n’és un exemple
D11.3.1.

Percentatge d’alumnes que reben Suport Escolar Personalitzat per l’adquisició del procés de lectura i escriptura - Dept. d’Ensenyament

D11.3.2.

Percentatge d’alumnes que reben Suport Escolar Personalitzat per a l’assoliment d’habilitats matemàtiques - Dept. d’Ensenyament

45%
35,2%

No informat
No informat

D11.3.3.

Percentatge d’alumnes que reben Suport Escolar Personalitzat per a l’adquisició de l’hàbit de treball i organització - Dept. d’Ensenyament

D11.3.4.

Percentatge d’alumnes que reben Suport Escolar Personalitzat per a l’atenció singularitzada a altes capacitats - Dept. d’Ensenyament

D11.3.5.

Percentatge d’alumnes que reben Suport Escolar Personalitzat per altres àmbits d’aprenentatge que es reforcen - Dept. d’Ensenyament

11,5%
1,3%
6,8%

Objectiu estratègic 4.3.

No informat
No informat
No informat

Facilitar l’accés dels infants i adolescents a la cultura, l’educació en el lleure i l’esport d’acord amb el seu desenvolupament

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Mesura 4.3.1.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Disposar d’ajuts econòmics per participar en activitats culturals, de lleure i esport

Recuperar els nivells d’ajuts econòmics en lleure, esport i cultura

2015

4.14.

Valor 2014

CUL, TSF (DGJ),
PRE (SGE)

2015: El Departament de Cultura vetllarà per mantenir els nivells d’ajuts econòmics. Per la seva banda, la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família exposa que
recuperar els nivells dels ajuts depèn de les disponibilitats pressupostàries, i es farà depenent d'aquestes. La Secretaria General de l’Esport del Departament de Presidència exposa la mateixa situació
que la Direcció General de Joventut. 2016: La Direcció General de Joventut informa del Programa Vacances en família (pressupost previst a març 2015: 40.000€ ) Beques Lleure: _ L'estiu és teu
(pressupost previst a març 2015: 50.640€) - Beques derivades de l'addenda del conveni amb les grans federacions del lleure (pressupost previst al març 2015: 700.000,00€)
G4.14.1.

Nombre d’ajuts econòmics atorgats a consells esportius i altres entitats que promouen l’esport escolar - Dept. de Presidència, SGE
Valor anual

---

---

48

48
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Objectiu estratègic 4.3.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Facilitar l’accés dels infants i adolescents a la cultura, l’educació en el lleure i l’esport d’acord amb el seu desenvolupament

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

G4.14.2.

Nombre d’ajuts econòmics atorgats per participar en activitats de lleure - Dept. de Benestar Social i Família, DGJ (No inclou Beques indirectes derivades del conveni amb les
grans federacions)

-

Nombre d’ajuts econòmics atorgats a entitats esportives federades que treballen amb infants i joves - Dept. de Presidència, SGE

-

Nombre d’ajuts econòmics atorgats per activitats culturals - Dept. de Cultura

Valor anual

-------

---

4.037

4.800

No disponible
Desestimat

Mantenir el percentatge d’ajuts econòmics a famílies que no s’ho poden permetre

2015

4.15.

Valor esperat 2015

CUL, BSF
(DGJ), PRE (SGE)

El Departament de Presidència manifesta que en l’àmbit de l’esport no hi ha subvencions directes a les famílies o usuaris, tot i que s'atorguen beques a través de la JODIC (Associació de Joves
Dirigents Catalans) per la formació de Dinamitzadors Esportius, beques o ajuts per la participació en programes d'esport escolar (Pla Català d'Esport a l'Escola, Jocs Esportius Escolars de Catalunya I
Esport Blanc Escolar) a través dels consells esportius, I beques per la participació en el programa Fit jove a través de la Fundació Esportsalus. El Departament de Cultura vetllarà per a què se
segueixin mantenint les bonificacions a les famílies nombroses. Des de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família s’estan mantenint les beques per accedir a ‘L’Estiu
és teu’ i per a l’Educació en el Lleure; es podran mantenir sempre que es mantingui la disponibilitat pressupostària.
D41.3.5.

Nombre de beneficiaris de beques per a L’Estiu és teu - Dept. de Benestar Social i Família, DGJ

G4.15.1.

Nombre de famílies participants en el programa Vacances en família - Dept. de Benestar Social i Família, DGJ

G4.15.2.

Nombre de beques atorgades per a la formació de dinamitzadors esportius - Dept. de Presidència, SGE

Valor anual

Valor anual

Valor anual

229
-----

780
-----

804
8.569
40 2

G4.15.3.

Nombre de beques atorgades per la participació en el programa Fit jove - Dept. de Presidència, SGE

-

Nombre de famílies nombroses bonificades des del Departament de Cultura - Dept. de Cultura

-

Nombre de beques atorgades per a la participació en programes d’esport escolar - Dept. de Presidència, SGE

Valor anual

-----

---

234

1.500
8.600
45
300

No disponible

Reforçar el suport necessari per facilitar la participació dels infants i adolescents amb diversitat funcional en activitats de
cultura, lleure i esport

2015

No disponible
4.17.

CUL, TSF (DGJ),
PRE (SGE)

El Departament de Cultura ha impulsat l’ap Artaccés, aplicació gratuïta i multiplataforma que permet gaudir de les pel·lícules projectades als cinemes a persones amb discapacitat auditiva o visual. La
Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família te signat convenis per tal que a ‘L‘Estiu és teu’ i a ‘Camps de treball’ s’atenguin els infants i joves amb diversitat funcional
amb monitoratge específic. La Secretaria General de l’Esport està duent a terme el programa el programa Esport Blanc Escolar, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament.

2

27 del 100% i 13 del 50%
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Objectiu estratègic 4.3.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Facilitar l’accés dels infants i adolescents a la cultura, l’educació en el lleure i l’esport d’acord amb el seu desenvolupament

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

G4.17.1.

Nombre d’infants i adolescents amb diversitat funcional participants en l’Estiu és teu o en Camps de treball - Dept. de Benestar Social i Família, DGJ

-

Nombre d’accessos a l’aplicació Artaccés - Dept. de Cultura

-

Nombre d’infants i adolescents participants en el programa Esport Blanc Escolar - Dept. de Presidència, SGE

-------

---

6.535

6.157

No disponible
No disponible

Donar suport i ajudes a les escoles i famílies en l’educació en lleure, tant les activitats extres en horaris lectius com les activitats
extraescolars

ENS, PRE (SGE),
TSF (DGJ)

2015

Valor anual

4.19.

Valor esperat 2015

2015: Des dels Plans Educatius d’Entorn, del Departament d’Ensenyament, es donen ajudes a les famílies amb necessitats econòmiques. Des de la Direcció General de Joventut del Departament de
Benestar Social i Família, mitjançant els convenis amb les entitats de lleure, es subvencionen els esplais diaris. La Secretaria General de l’Esport del Departament de Presidència dona ajuts a les
Associacions Esportives Escolars i a les AMPA per activitats esportives extra escolars, en el marc del Pla Català d'Esport a l'Escola, a través dels consells esportius. 2016: La Secretaria General de
l’esport vol modificar el text de la proposta en el següent sentit: “Donar suport i ajudes a les escoles i famílies en l’educació en el lleure i l’esport, tant en les activitats extres en horaris lectius
com les activitats extraescolars”
G4.19.1.

Nombre d’esplais diaris subvencionats - Dept. de Benestar Social i Família, DGJ

G4.19.2.

Nombre d’Associacions Esportives Escolars i AMPA’s beneficiàries d’ajuts econòmics del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) - Dept. de Presidència, SGE

G4.19.3.

Nombre d’escoles 3r i 4t de primària participants en el programa Esport Blanc Escolar (curs escolar) - Dept. de Presidència, SGE

Valor anual

Valor anual

Valor anual

-----

-------

48
320
14

No previsible
400
22

D1.1.1.

Nombre d’alumnes de 3r i 4t de primària participants en el programa Esport Blanc Escolar (curs escolar) - Dept. de Presidència, SGE

•

Nombre d’ajudes a famílies amb necessitats econòmiques per a la realització d’activitats extraescolars - Dept. d’Ensenyament

•

Nombre de famílies amb necessitats econòmiques que han sol·licitat ajuda econòmica - Dept. d’Ensenyament

Valor anual

142

445

404

850

Equilibrar territorialment l’oferta d’activitats culturals, de lleure i esport

Afavorir el desenvolupament de la cultura, el lleure i l’esport en els plans de desenvolupament comunitari

2015

Mesura 4.3.2.
4.16.

---

CUL, TSF (DGACC)

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família manifesta que ja hi ha una implicació dels agents d’aquests sectors en el territori en els Plans de
desenvolupament comunitari. El Departament de Cultura no té disponibilitat, ara per ara, per participar directament en els plans de desenvolupament comunitari atès que no disposa de personal tècnic
en el territori.
G4.16.1.

Implicació dels agents dels sector de la cultura, el lleure i l’esport en els plans de desenvolupament comunitari - Dept. de Benestar Social i Família, DGACC
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Valor anual

G4.16.2.

No disponible

No disponible

---

---

67

67

Fomentar l’associacionisme cultural, de lleure i esportiu adreçat a infants i adolescent
2015

4.18.

---

Nombre de plans de desenvolupament comunitari on participen agents representants de l’àmbit de la cultura, lleure i esport - Dept. de Benestar Social i Família, DGACC
Valor anual

Mesura 4.3.3.

---

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Promoure l'ocupació / ús d'espais públics per part dels infants i adolescents en el seu temps d’oci

TSF (DGACC)

La proposta queda recollida en la planificació anual 2014-2015 de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.
G4.18.1.

Nombre d’accions o activitats per l’ocupació / ús d’espais públics - Dept. de Benestar Social i Família, DGACC
Valor anual

---

---

603

600

Eix 5. Atenció a la infància: Família
Objectiu estratègic 5.1.

Promoure l'acompanyament a les famílies en la criança i educació de la primera infància i facilitar l'accés a serveis
educatius assequibles i de qualitat per als infants de 0 a 3 anys

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Mesures de suport a les famílies en la petita infància

Promoure hàbits i estils de vida saludables
Fomentar els àpats en família

2015

5.2.
5.3.

Valor esperat 2015

TSF (SF)

2015

Mesura 5.1.1.

Valor 2014

EMO, TSF (SF)

La Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família iniciarà, el 2015, el Programa ‘Àpats en família’.
D53.11.1.

Elaboració del material d'orientació ‘Àpats en Família’- Dept. de Benestar Social i Família, SF

•

Nombre de famílies participants en el programa ‘Àpats en família’ - Dept. de Benestar Social i Família, SF

Valor dicotòmic

5.6.

75%



Disposar d'un any de baixa maternal/paternal per naixement o adopció per família

El Departament d’Empresa i Ocupació comenta que no pot assumir el compromís per ser una competència estatal, i la gestió es fa des l’Instituto Nacional de Seguridad Social. La Secretaria de Família
del Departament de Benestar Social i Família farà propostes al respecte perquè es pugin in cloure en la nova Llei de família.
G5.6.1.

Nombre de propostes incloses en la nova llei de família - Dept. de Benestar Social i Família, SF
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Objectiu estratègic 5.1.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Promoure l'acompanyament a les famílies en la criança i educació de la primera infància i facilitar l'accés a serveis
educatius assequibles i de qualitat per als infants de 0 a 3 anys

Actuacions i subactuacions
Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

5.1.

Identificar les actituds, hàbits i comportaments dels pares i mares davant les necessitats bàsiques dels menors de 0 a 3 anys, per
treballar els valors

2016

Valor 2014

5.2.

Fomentar la Coordinació: salut / escola / àmbit social en la franja de 0 a 3 anys

2016

Indicadors

TSF (SISPAP)

Per part de la Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal es valorarà
•

Mesura 5.1.2.

Informar mitjançant campanyes de comunicació de tots els programes i serveis a la primera infància

2015

5.5.

Diversificar l’oferta de serveis educatius de 0 a 3 anys
TSF (SF), TNIC
(GTO23)

La Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família, un cop s’hagi elaborat l’actuació Disposar d'un mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys (disponibilitat, accessibilitat,...),
recollit en el punt 2.3., 2015 en pot fer difusió en la seva web.
T2.3.2.

Disposar d’un mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys - Taula Nacional de la Infància, GTO23 (veure actuació 2.3. 2015)

•

Difusió del mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys en la web de la Secretaria de Família - Dept. de Benestar Social i Família, SF

Valor dicotòmic

5.1.

---

90%



Garantir l’accessibilitat en condicions d’igualtat als serveis de 0 a 3 anys
2015

Mesura 5.1.3.

---

Incrementar els espais familiars

TSF (SF,DGACC)

No està prevista en la planificació 2014-2015 de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família, per bé que en un futur hi ha la previsió d’incloure aquests espais dins els Servei
d’Atenció a Famílies (SAF). La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària disposa de 7 d’equipaments on hi ha un espai familiar per a infants de 0 a 3 anys.
Nombre d'entitats subvencionades per als espais maternoinfantils - Dept. de Benestar Social i Família, SF
7
D67.6.1.

Nombre d’espais familiars en equipaments de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària - Dept. de Benestar Social i Família, DGACC
Valor anual

5.4.

No informat

12

Incrementar els programes de parentalitat: criança positiva

No informat

12

12
2015

D54.4.1.

JUS, TSF (SF,
DGACC)

Actuació inclosa en e l Programa 'Créixer en Família' de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família. El 2015 es farà un mapa de parentalitat positiva. Per la seva banda, la
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària recull les actuacions que realitza en els equipaments cívics en aquest sentit. El Departament de Justícia promou aquesta actuació a través dels programes
que es realitzen en aquest sentit en els Centres penitenciaris.
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Objectiu estratègic 5.1.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Promoure l'acompanyament a les famílies en la criança i educació de la primera infància i facilitar l'accés a serveis
educatius assequibles i de qualitat per als infants de 0 a 3 anys

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

D53.8.1.

Nombre de programes de parentalitat positiva recollits al mapa de serveis - Dept. de Benestar Social i Família, SF

G5.4.1.

Nombre d’equipaments cívics on es desenvolupen programes de parentalitat en criança positiva - Dept. de Benestar Social i Família, DGACC

G5.4.2.

Nombre de programes de parentalitat positiva en els Centres penitenciaris - Dept. de Justícia

372
Valor anual

Objectiu estratègic 5.2.

---

500
---

41

41

Garantir el dret a tot infant i adolescent en situació de desemparament a formar part d’una família que l’acompanyi en el seu
desenvolupament

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Promoure l'acolliment familiar professional

2016

Campanyes de promoció de l’acolliment familiar
2015

Mesura 5.2.1.
5.15.

Any proposta

TSF (ICAA)

2015: L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció del Departament de Benestar Social i Família inclou aquestes actuacions en l’actuació: Promoció i difusió de l’acolliment familiar, de la seva
planificació anual 2014-2015. 2016: L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció del Departament de Benestar Social i Família proposa un canvi en aquesta actuació que seria Promoure l’acolliment
familiar especialitzat / Difusió entre col·lectius i professionals
D47.1.1.

Nombre de noves sol·licituds d'acolliment en família aliena - Dept. de Benestar Social i Família, ICAA
Valor acumulat anual

156

175

183

200

D47.1.2.

Nombre d’infants acollits en els diferents programes d’acolliment familiar - Dept. de Benestar Social i Família, ICAA

G5.15.1.

Nombre d’infants acollits en UCAE - Dept. de Benestar Social i Família, ICAA

2016

Nombre d'accions de difusió entre col·lectius i professionals - Dept. de Benestar Social i Família, ICAA

Valor de tall a desembre

Valor de tall a desembre

969
---

990
---

1.017

1.035

---

40

Desplegament del Pacte per a la Infància
2016 (versió1.0)

Pàg. 98 / 189

Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 - 2018
PLANIFICACIÓ ANUAL 2016

|

Objectiu estratègic 5.2.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Garantir el dret a tot infant i adolescent en situació de desemparament a formar part d’una família que l’acompanyi en el seu
desenvolupament

Actuacions i subactuacions
Indicadors

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Programes de suport a les famílies acollidores

Revisar i unificar el model d'unitats convivencials d'acció educativa (UCAE)
Retribució i relació administrativa (contracte)
Cotització a la seguretat social
Dedicació requerida
Perfils professionals
Consideracions tècniques dintre del procés

2015

Mesura 5.2.2.

Valor 2014

TSF (ICAA)

2015: L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció del Departament de Benestar Social i Família inclou aquestes actuacions en l’actuació: Implantació i revisió de programes específics d’acolliment
familiar, de la seva planificació anual 2014-2015. 2016: L’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció proposar un canvi i definir-la com “Continuar reforçant el model d’UCAE”, i eliminar les cinc
subactuacions que s’hi assenyalaven. Aquestes esmenes vénen motivades per la situació actual de desenvolupament d’aquest programa d’acolliment especialitzat. Se’n va fer la revisió i es va definir i
concretar ja un model d’UCAE amb el que s’està treballant des de fa temps. Per tant, en aquests moments, és una prioritat de l’ICAA la difusió dels programes d’acolliment familiar i poder disposar de
suficients famílies per tal de poder donar resposta a les necessitats dels infants.
-

Disposar de la retribució i relació administrativa (contracte)en les UCAE - Dept. de Benestar Social i Família, ICAA

-

Cotitzar a la seguretat social en les UCAE - Dept. de Benestar Social i Família, ICAA

-

Establir la dedicació requerida en les UCAE - Dept. de Benestar Social i Família, ICAA

-

Disposar dels perfils professionals en les UCAE - Dept. de Benestar Social i Família, ICAA

-

Unificar les consideracions tècniques dintre del procés en les UCAE - Dept. de Benestar Social i Família, ICAA

---------

Desestimat
Desestimat
Desestimat
Desestimat

-

Revisió dels programes específics d’acolliment familiar - Dept. de Benestar Social i Família, ICAA

-

Implantació dels programes específics d’acolliment familiar - Dept. de Benestar Social i Família, ICAA

----5.13.

Desestimat

Desestimat
Desestimat

Garantir la coordinació de tots els serveis implicats en les unitats convivencials d'acció educativa (UCAE)

2015

---

TSF (ICAA)

L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció del Departament de Benestar Social i Família inclou aquestes actuacions en l’actuació: Implantació i revisió de programes específics d’acolliment
familiar, de la seva planificació anual 2014-2015. El treball conjunt i la coordinació entre l’ICAA i la DGAIA és la base de l’actuació de les dues unitats directives en l’àmbit de l’acolliment familiar, en
qualsevol de les seves tipologies i programes.
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Objectiu estratègic 5.2.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Garantir el dret a tot infant i adolescent en situació de desemparament a formar part d’una família que l’acompanyi en el seu
desenvolupament

Actuacions i subactuacions

5.14.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2015

Indicadors

Dotar a les famílies dels mitjans perquè cap infant o adolescent surti de l’àmbit familiar per manca de recursos

TSF (SISPAP)

5.16.

2015

Des de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal (SISPAP) del Departament de Benestar Social i Família no hi ha la previsió d’implementar cap línia d’ajuts en aquest sentit,
pel 2014-2015.
Disposar d'una bossa suficient de famílies acollidores per evitar l’ingrés en centres

TSF (ICAA)

L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció del Departament de Benestar Social i Família inclou aquestes actuacions en l’actuació: Promoció i difusió de l’acolliment familiar, de la seva planificació
anual 2014-2015.
D47.1.1.

Nombre de noves sol·licituds d'acolliment en família aliena - Dept. de Benestar Social i Família, ICAA (veure actuació 5.15, 2015)

D47.1.2.

Nombre d’infants acollits en els diferents programes d’acolliment familiar - Dept. de Benestar Social i Família, ICAA (veure actuació 5.15, 2015)

156

Valor acumulat anual

969

Valor de tall a desembre

Objectiu estratègic 5.3.

175
990

183
1.017

200
1.035

Incrementar les polítiques de suport a les famílies: universals, fomentant i enfortint l’exercici de la parentalitat positiva, i
específiques, en situacions de vulnerabilitat, per remetre i prevenir el risc d’exclusió social

Actuacions i subactuacions
Indicadors

5.20.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Mesures fiscals i econòmiques a les famílies

Reduir l'IVA en els productes de primera necessitat

2015

Mesura 5.3.1.

Valor 2014

ECO

5.22.

No computar les prestacions com ingressos

2015

2015: El Departament d'Economia i Coneixement informa que aquesta és una competència estatal sobre la qual la Generalitat de Catalunya no té competències normatives. 2016: El Departament
d’Economia i Coneixement informa que aquesta és una competència estatal sobre la qual la Generalitat de Catalunya només té competències en el 50% de l’impost, però no pot reduir-lo. La
Generalitat no té cap competència normativa en relació amb l'IVA. Aquesta actuació és competència de l'Estat, qui en el seu cas, podrà aprovar les mesures corresponents sempre en el marc de la
directiva europea relativa al sistema comú de l'IVA (Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006).
ECO, TNIC

2015: El Departament d’Economia i Coneixement manifesta, si bé te cedit el 50% del rendiment, quan es fa el càlcul de la prestació ja s'inclou aquesta retenció en el total de la prestació. Proposa fer un
escrit amb el vist i plau dels diferents departaments implicats: Economia i Coneixement, Ensenyament i Benestar Social i Família, per a presentar-lo al Congrés dels diputats de Madrid. 2016: Del literal
de l'actuació es desconeix l'àmbit a que es refereixen les prestacions i els ingressos que s'esmenten. Caldria que s'especifiqués a efectes de "què" les prestacions no computen i a quines prestacions
es refereix. Atesos els dubtes exposats, no podem verificar si s'ha presentat cap proposta sobre aquesta qüestió davant el Congrés de Diputats.
-

Escrit amb el vist i plau dels diferents departaments implicats: Economia i Coneixement, Ensenyament i Benestar Social i Família, per a presentar-lo al Congrés dels diputats
de Madrid – Taula Nacional de la Infància de Catalunya
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5.29.

Desestimat
2015

---

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Exigir al Govern central l'eliminació de la IVA sobre llibres de text i material escolar que actualment està al 21%.

ECO, TNIC

2015: El Departament d’Economia i Coneixement manifesta que quan es fa el càlcul de la prestació ja s'inclou aquesta retenció en el total de la prestació. Cal advertir que els llibres de text tenen un
tipus del 4% i el material escolar del 21% amb algunes excepcions (mapes i quaderns de dibuix gravats amb el 4%). Proposa fer un escrit amb el vist i plau dels diferents departaments implicats:
Economia i Coneixement, Ensenyament i Benestar Social i Família, per a presentar-lo al Congrés dels diputats de Madrid. 2016: En relació amb els llibres de text, cal advertir que el tipus impositiu
aplicable és del 4% (art. 91.Dos.1.2n de la Llei 37/1992, de 28 de desembre) Quant al tipus impositiu que grava el material escolar, és el general del 21 % (llevat dels mapes i quaderns de dibuix, que
estan gravats també al 4%). No consta que s’hagi presentat cap proposició de llei a les Corts per a reduir el tipus de gravamen.
Presentació de la proposta al Congrés dels diputats de Madrid - Taula Nacional de la Infància
--5.24.

Desestimat
2015

-

Oferir mesures fiscals que afavoreixin les famílies nombroses i monoparentals

ECO, TSF (SF)

2015: El Departament d’Economia i Coneixement comenta que ja hi ha beneficis fiscals per a aquestes famílies. Des de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família
s'estudiarà, conjuntament amb el Departament d’Economia i Coneixement, la proposta i, en el cas que el Govern tingui competències, es proposarà incloure-la en la nova Llei de família. 2016: El
Departament d’Economia i Coneixement informa que els Beneficis fiscals vigents són: a) Impostos propis de la Generalitat que afecten a persones físiques: - L'impost sobre les estades en establiments
turístics (IEET) grava la persona física que s'allotja en l'establiment, tenint només en comte com element subjectiu, l'edat dels menors per excloure'ls de la tributació. - En el cànon de l'aigua, el fet
familiar no té cap rellevància, si bé, a l'hora de modular la càrrega tributària (determinació dels trams de consum), es té compte el nombre de persones que viuen en un habitatge, amb independència
però, dels vincles familiars que hi hagi entre ells. b) Tributs cedits: - En l'ITPAJD, s'aplica un tipus del 5% (en front del 10% aplicable amb caràcter general) en la transmissió d'un immoble que hagi de
constituir l'habitatge habitual d'una família nombrosa. No resulta aplicable a la família monoparental llevat que aquesta tingui la consideració de nombrosa (progenitor amb 2 fills, quan l'altre ha mort) En l'IRPF: És vigent una deducció de 300 euros per contribuent que queda vidu/a amb 1 o més descendents a càrrec. Per tant, aquest benefici fiscal resulta aplicable a la família monoparental formada
per una persona -vídua- i almenys un fill a càrrec. - En relació amb la deducció per lloguer de l'habitatge habitua, la quantitat màxima s'eleva fins a 600 euros en el cas dels contribuents que formin part
d'una família nombrosa; per tant, també resulta aplicable a aquelles famílies monoparentals que tinguin la condició de família nombrosa. (La deducció general és del 10% amb un topall màxim de 300
euros). c) Taxes: El text refós de la Llei de taxes i preus públics estableix una equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses a l'efecte dels beneficis fiscals establerts, en el seu
cas, per aquestes darreres (disp. add. 6a). Cal tenir en compte que aquests equiparació ho és respecte de bonificacions i exempcions previstes en la llei, i aquestes només poden fer referència a les
taxes, atès que el text refós, si bé regula la naturalesa dels preus públics, aquests no s'aproven en la llei, sinó en ordre (i excepcionalment mitjançant decret en el cas dels preus dels ensenyaments
universitaris). Així concs, a nivell del taxes, les famílies monoparentals (sense distinció) gaudeixen dels mateixos beneficis previstos per a les famílies nombroses de categoria general; aquesta
equiparació ho serà a les famílies nombroses de categoria especial, quan el benefici previst per aquestes sigui superior. En altres supòsits, es preveu ja una bonificació expressa per als membres de
famílies monoparentals, com per exemple, entre d'altres, en la taxa per a la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat i en la taxa pels drets
d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de català que convoca la Secretaria de Política Lingüística (en ambdues, una bonificació del 30% per a les famílies
monoparentals i nombroses de categoria general, i del 50% per a les famílies nombroses de categoria especial); la taxa pels serveis docents de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de bens
culturals de Catalunya.
G5.24.1.

Import dels beneficis fiscals per afavorir les famílies nombroses 3 - Dept. d'Economia i Coneixement

-

Import dels beneficis fiscals per afavorir les famílies monoparentals - Dept. d'Economia i Coneixement (Les famílies monoparentals que gaudeixen dels beneficis de les
famílies nombroses ja estan incloses dins dels beneficis fiscals del punt anterior)

G5.24.3.

Nombre de mesures fiscals incloses en la nova Llei de família - Dept. de Benestar Social i Família, SF

Valor anual

---

---

---

7.140.306,00 €

7.738.251,00 €

Desestimat

3

FONT: Pressupost de Beneficis Fiscals. Any 2015. IEET. Exempts les persones d'edat igual o inferior als 16 anys: 5.323.433,90€. ITPAJD. Tipus reduit del 5% per la transmissió que constitueixi l'habitatge habitual d'una
familia nombrosa: 1.083.236,40€. IRPF. Deducció autonòmica per vidus amb fills a càrrec: 330.396,66€. IRPF. Deducció autonòmica pel lloguer de l'habitatge habitual per part d'una familia nombrosa: 566.156,88€. Canon
d'aigua: no es competència de la DGTiJ
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Incrementar els avantatges públics i privats per a les famílies nombroses i monoparentals

2015

5.26.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

TSF (SF)

2015

|

EMO

Des de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família es continua treballant per ampliar els avantatges.

5.27.

•

Nombre d’avantatges públics i privats per a les famílies nombroses - Dept. de Benestar Social i Família, SF

•

Nombre d’avantatges públics i privats per a les famílies monoparentals - Dept. de Benestar Social i Família, SF

Promocionar entre les empreses del sector, editorials distribuïdores i grans llibreries, la cultura de la responsabilitat Social
Corporativa: dedicar descomptes i ajudes a les famílies i a les escoles situats en barris d'alt nivell de risc d'exclusió

El Departament d’Empresa i Ocupació proposa dues actuacions entre empreses socialment responsables i entitats del tercer sector: (a) Difusió de les bones pràctiques de col·laboració (empresa entitat) a través del portal de Responsabilitat Social Rscat. (www.Rscat.cat), (b) Jornades anuals per visualització de les experiències aprofitant iniciatives destacades com: Marketplace i
Bussines Social Value.
D37.1.1.

Nombre de bones pràctiques difoses des del Departament d’Empresa i Ocupació - Dept. d’Empresa i Ocupació

D37.2.1.

Nombre de jornades anuals per a la visualització d’experiències destacades - Dept. d’Empresa i Ocupació
No informat

5.18.
5.19.

160
2

Tenir en compte la situació econòmica present de les famílies per accedir els ajuts econòmics
Equiparar les ajudes a les famílies nombroses i a les monoparentals

2015

125

ENS, TSF (DGAIA,
SF)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família estudiaran com incloure la situació econòmica present de la família
en els requisits de l'aplicació informàtica que s'utilitza per a la gestió de la concessió d’ajuts econòmics. El Departament d’Ensenyament té disponibilitat per tenir en compte la situació present de les
famílies en la concessió d'ajuts econòmics
-

Implantació de la proposta per part del Departament de Benestar Social i Família - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA-SF

•

Implantació de la proposta per part del Departament d’Ensenyament - Dept. d’Ensenyament

---

5.23.

Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar

Oferir avantatges a les empreses familiarment responsables

2015

Mesura 5.3.2.

Desestimat

TSF (SF)

Des de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família s'ha abandonat l'enfocament d'atorgar certificacions a les empreses. Es treballa amb un document de principis per
incentivar les empreses que actuïn i vulguin ser reconegudes com empreses familiarment responsables.
•

Disposar d’un document de principis per incentivar les empreses que actuïn i vulguin ser reconegudes com empreses familiarment responsables - Dept. de Benestar Social i
Família, SF
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5.36.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

2015

|

Compatibilitzar els horaris dels serveis amb els horaris escolars, laborals i familiars

SLT, TSF (SF)

El Departament de Salut farà la proposta perquè l’horari de pediatria també sigui de tarda (Pediatria de tarda). La Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família preveu incloure,
en el Pla integral de suport a la família, mesures de conciliació i flexibilitat horària, a través del Departament d’Empresa i Ocupació.
G2.16.1.

Percentatge de serveis de pediatria amb horari de tarda - Dept. de Salut (veure actuació 2.16., 2015)

G2.16.2.

Percentatge de pediatres amb horari de tarda - Dept. de Salut (veure actuació 2.16., 2015)

•

Inclusió de mesures de conciliació i flexibilitat horària en el pla integral de suport a la família - Dept. de Benestar Social i Família, SF

•

Nombre d’empreses que han incorporat mesures de conciliació o flexibilitat horària en el seu pla d’empresa o conveni laboral - Dept. d’Empresa i Ocupació

5.21.

Oferir suport familiar per a l’exercici d’una parentalitat positiva
2015

Mesura 5.3.3.

Oferir un model d'atenció integral a la família (universal - SF / Risc - DGAIA)

TSF (DGAIA, SF)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família proposen crear una comissió tècnica per treballar la proposta d’un
model d’atenció integral a la família.
G5.21.1.

Crear una comissió tècnica Secretaria de Família i DGAIA per treballar sobre la proposta d’un model d'atenció integral a la família - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIASF

G5.21.2.

Disposar d’un Model d’atenció integral a la família - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA-SF

Valor dicotòmic

---

-----

No previsible
No previsible

5.6.

Incloure els serveis que es generin del model d’atenció integral a la família en la cartera de serveis socials per tal que se’n garanteixi la
continuïtat
Implementar el nou model a tot el territori

2016

---

---

5.12.

Formació en parentalitat positiva als professionals de serveis socials

2016

Valor dicotòmic

Mesura 5.3.4.
5.17.

TSF (SISPAP, SF)

Donar suport a les famílies especialment en situacions familiars de vulnerabilitat

Dotar els Serveis socials bàsics del personal i recursos necessari els Serveis socials bàsics per donar resposta a les necessitats
de les famílies amb fills/es

2015

5.5.

---

TSF (SISPAP)

La Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal (SISPAP) del Departament de Benestar Social i Família té previst mantenir la dotació de professionals en el marc del Contracte
Programa que se signa anualment amb els ens locals titulars de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials.
D43.3.2.

Nombre de professionals del Treball Social i l'Educació Social assignats a Serveis Socials Bàsics finançats per Contracte Programa - Dept. de Benestar Social i Família,
SISPAP
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No informat

2.374

2.400

5.7.
5.8.

Polítiques de prevenció de les famílies amb fills, actuacions concretes:
Ampliar la cobertura de la targeta T12 fins als 14 o els 16 anys, prioritzant els infants i adolescents en situació de risc social

5.25.

Mantenir i incrementar les dotacions al mon associatiu (recursos econòmics i eines) per poder seguir oferint serveis
complementaris tals com els bancs de temps, bancs de recursos, grups d’ajuda mútua, grups de suport emocional, etc.

2016

2.333

Valor anual

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

2015

|

TES

TSF (DGACC)

Des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família se subvencionen entitats que en els programes promouen actuacions per a reforçar la cohesió
comunitària.
G5.25.1.

Nombre de subvencions a entitats per a la promoció de la cohesió comunitària - Dept. de Benestar Social i Família, DGACC

G5.25.2.

Nombre d’entitats subvencionades per a la promoció de la cohesió comunitària - Dept. de Benestar Social i Família, DGACC
---

Valor anual

5.3.

-----

154
136

154
136

Tramitació àgil en les demandes d’ajut econòmic per donar resposta ràpida a les necessitats sobrevingudes de les famílies

2016

---

Valor anual

TSF (DGJ,
SISPAP), EMO

5.4.

Prestació de serveis universals per famílies amb fills/es

5.9.
5.10.
5.11.

Oferir formació específica en intervenció amb famílies des de l’àmbit socioeducatiu
Capacitar els professionals per a diferents nivells d’intervenció
Formar en el treball en xarxa

Objectiu estratègic 5.4.

TSF (SISPAP)

2016

2016

Segons la Direcció General de Joventut, la tramitació la fa serveis socials. Segons el Departament d’Empresa i Ocupació l’actual normativa de l’RMI estableix en 4 mesos el termini màxim per a
resoldre una nova sol•licitud de prestació (article 23.1 de la Llei 10/1997 abans esmentada, amb el redactat donat per la Llei 5/2012, de 20 de març), essent actualment aquest termini –en termes
mitjos- inferior als 4 mesos. Per tant, s’està complint amb la llei, la qual cosa fa 3 o 4 anys no fou possible complir davant de la multitud de sol•licituds, recursos d’alçada, queixes al Síndic, etc etc,
derivats de les actuacions empreses l’any 2011 amb les restriccions normatives (modificació el 2011 i el 2012 de la llei 10/1997, i aprovació nou Decret 384/2011) i de pressupost a l’RMI, el pagament
mitjançant xec i no transferència bancària del mes de juliol de 2011 i el procés de citació a oficines de Treball de la gran majoria de titulars RMI per verificar el compliment de requisits per a continuar
essent-ne perceptors. En aquells moments, s’havia arribat a trigar a resoldre una sol•licitud més de 10 mesos, i es va haver de prioritzar l’entrada en nòmina als valorats favorablement en estricte ordre
de prioritat (acord de govern de 23 d’octubre de 2012). Cal dir, però, que hi ha supòsits en què el termini és molt més curt. Es tracta d’aquelles sol•licituds en què el el/la treballador/a social sol•licita la
urgència en la valoració en ser un expedient de pobresa extrema i de risc i emergència social. En aquests supòsits, una vegada ha entrat a l’aplicatiu informàtic l’expedient, se li dóna prioritat de
valoració i en la majoria de casos en la propera nòmina RMI que es paga ja en forma part d’aquesta. La Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal no ho accepta.

Reconèixer la funció educadora de la família en els processos socioeducatius dels seus fills i filles

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018
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Objectiu estratègic 5.4.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Reconèixer la funció educadora de la família en els processos socioeducatius dels seus fills i filles

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Mesura 5.4.1.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Valor esperat 2016

Reforçar la família com a primer referent educatiu

Oferir programes específics per apoderar les famílies en benestar emocional
Programes informatius
Programes formatius d’orientació educativa per a famílies (parentalitat positiva)

2015

5.30.
5.31.
5.32.

Valor 2014

TSF (SF)

Des de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família s’impulsen aquestes actuacions mitjançant el Programa 'Créixer en Família'
D53.1.1.

Nombre de tallers del programa ‘Créixer en Família’ d’apoderament en benestar emocional (veure actuació 4.13., 2015)
926

Nombre de famílies participants en el programa ‘Créixer en Família’ - Dept. de Benestar Social i Família, SF (veure actuació 3.5., 2015)

•

Nombre d’infants atesos en el programa ‘Créixer en Família’ - Dept. de Benestar Social i Família, SF (veure actuació 3.5., 2015)

2.700

Oferir Grups d'ajuda mútua

2015

2.680

5.33.

930

D53.1.2.

TSF (SF)

Des de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família se subvencionen entitats que en els seus programes inclouen la realització de Grups d'ajuda mútua i el mentoratge entre
famílies
Nombre de subvencions a entitats que promouen Grups d’ajuda mútua entre famílies - Dept. de Benestar Social i Família, SF

•

Nombre d’entitats subvencionades per a la promoció de Grups d’ajuda mútua entre famílies - Dept. de Benestar Social i Família, SF

•

Nombre de Grups d’ajuda mútua entre famílies - Dept. de Benestar Social i Família, SF

Crear un programa de mentoratge familiar (famílies que s'ajuden entre si)

2015

5.34.

•

TSF (SF)

Des de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família se subvencionen entitats que en els seus programes inclouen la realització de Grups d'ajuda mútua i el mentoratge entre
famílies
•

Nombre de subvencions a entitats que promouen el mentoratge entre famílies - Dept. de Benestar Social i Família, SF

•

Nombre d’entitats subvencionades que promouen el mentoratge entre famílies - Dept. de Benestar Social i Família, SF

•

Nombre de famílies mentores - Dept. de Benestar Social i Família, SF
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5.35.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

2015

|
Implementar els serveis d'atenció a les famílies

TSF (SF)

Proposta prevista en la planificació de la de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família, pel 2015
D53.7.1.

Nombre de SAF implementats al territori - Dept. de Benestar Social i Família, SF

D54.5.1.

Nombre d'entitats subvencionades per Servei d'atenció a les famílies especialitzat (SAFE) - Dept. de Benestar Social i Família, SF

5

5

69

5.15.
5.16.

Disposar de programes d’acompanyament a les famílies en el suport escolar dels/les fills/es
Incloure la figura de l’educador/a social per dur a terme aquest acompanyament

2016

Facilitar la relació de les famílies amb altres agents educatius

5.17.

Oferir formació a professionals que atenen o tenen contacte amb famílies amb fills i filles en l’atenció o relació amb aquestes
famílies
Capacitar aquests professionals per a la detecció de situacions de risc d’exclusió social i de risc de desprotecció infantil
Formar en el treball en xarxa

2016

Mesura 5.4.2.

No informat

5.18.
5.19.

TSF (DGACC)

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària manifestar que, durant l’any 2015, tots el professionals vinculats amb el programa jugar i llegir s’han format en conèixer i detectar les possibles
situacions de maltractament, especialment aquelles vinculades amb les situacions de pobresa, que poden viure els infants que participen en el nostre programa. S'han implementat també actuacions
per obtenir aquesta informació utilitzant els indicadors RUMI en temàtiques relacionades amb infància i adolescència a saber: acollida persones nouvingudes; inclusió i cohesió social; eradicació de la
violència masclista; programa d’orientació educativa i desenvolupament d’habilitats parentals per a familiars; acció i intervenció comunitària en el territori

Eix 6. Mitjans de comunicació
Objectiu estratègic 6.1.

Potenciar l’educació mediàtica per formar infants i adolescents crítics i participatius en vers als mitjans de comunicació

Actuacions i subactuacions
Indicadors

6.2.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Formar en educació mediàtica a pares, mares i professionals de l’educació i de la comunicació

Conèixer el grau d'implantació del currículum d'educació mediàtica a les escoles

2015

Mesura 6.1.1.

Valor 2014

ENS

El Departament d’Ensenyament informa que els mitjans de comunicació es treballen dins l’àmbit lingüístic, coneixement del medi, valors i artístic.
G6.2.1.

Cobertura del currículum d’educació mediàtica a les escoles - Dept. d’Ensenyament
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6.3.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

2015

|

Oferir al professorat formació continuada en educació mediàtica

PRE (CAC)

2015: El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) informa que ha signat un conveni amb el Departament d’Ensenyament, per l’elaboració i la difusió d’eines i materials didàctics que recullin les
inquietuds derivades de l’aparició dels nous serveis audiovisuals. El conveni preveu que aquesta difusió es podrà complementar amb la realització d’activitats, com ara conferències i tallers als centres
educatius de Catalunya, destinades als alumnes, els professors i les associacions de pares i mares. 2016 – abril: El CAC informa que durant el 2015 s’ha estat treballant en la proposta i es preveu que
pel 2016 aquests materials puguin ser ja accessibles.
G6.3.1.

Nombre d’eines i materials didàctics elaborats en el marc del conveni entre el Consell Audiovisual de Catalunya i el Departament d’Ensenyament - Dept. de Presidència, CAC

G6.3.2.

Nombre d’activitats per a la difusió de les eines i materials elaborats - Dept. de Presidència, CAC

-

Nombre de pares i mares assistents a les activitats presencials per a la difusió de les eines i materials elaborats - Dept. de Presidència, CAC

-

Nombre de mestres, professors i professores assistents a les activitats presencials per a la difusió de les eines i materials elaborats - Dept. de Presidència, CAC

-

Nombre d’infants i adolescents assistents a les activitats presencials per a la difusió de les eines i materials elaborats - Dept. de Presidència, CAC

Valor anual

-----------

6.4.

-----

0
0

1
1

Desestimat
Desestimat
Desestimat
2015

Valor anual

Incloure l'educació mediàtica en el currículum universitari de magisteri

ECO (SU)

La Secretaria d'Universitats del Departament d’Economia i Coneixement informa que aquestes propostes ja estan implementades en el currículum universitari dels diferents sectors professionals que
s’esmenten.
G6.4.1.

Inclusió de l’educació mediàtica en el currículum universitari de magisteri - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

-

Nombre promig de crèdits del currículum educatiu universitari de magisteri destinats a l’educació mediàtica - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

 (100%)
Desestimat

Realitzar una campanya en educació mediàtica adreçada a famílies

2015

--6.5.

TSF (OC)

2015

Valor dicotòmic

PRE (CCMA),
TSF (DGAIA)

A valorar segons les prioritats de comunicació del Departament de Benestar Social i Família
-

Realitzar una campanya d’educació mediàtica adreçada a les famílies - Dept. de Benestar Social i Família, OC
---

6.14.

Desestimat

Oferir formació continuada en drets dels infants als professionals dels mitjans de comunicació

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pot oferir formació en aquet àmbit si la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família
aporta experts. Per la seva banda, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família inclourà aquesta actuació en un programa de foment de la
participació dels infants i adolescents.
G6.14.1.

Disposar d’una oferta formativa en drets dels infants als professionals dels mitjans de comunicació - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA
Valor dicotòmic

---



 (100%)
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Potenciar l’educació mediàtica per formar infants i adolescents crítics i participatius en vers als mitjans de comunicació

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

•

Nombre d’accions formatives en drets dels infants als professionals dels mitjans de comunicació - Dept. de Presidència, CCMA

•

Nombre de professionals dels mitjans de comunicació que han rebut formació en drets dels infants - Dept. de Presidència, CCMA

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2015

6.15.

Valor 2014

Incloure l'educació mediàtica en el currículum universitari de comunicació

2016

Objectiu estratègic 6.1.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

(SU)

2015: La Secretaria d'Universitats del Departament d’Economia i Coneixement informa que aquestes propostes ja estan implementades en el currículum universitari dels diferents sectors professionals
que s’esmenten. 2016: La Secretaria d'Universitats del Departament d’Economia i Coneixement informa que ja estan actualment incloses entre els continguts formatius i competències dels nous graus
adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior en els àmbits esmentats.
G6.15.1.

Inclusió de l’educació mediàtica en el currículum universitari de comunicació - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

-

Nombre promig de crèdits en el currículum universitari de comunicació en educació mediàtica - Dept. d’Economia i Coneixement, SU

Valor dicotòmic

 (100%)
Desestimat

Mesura 6.1.2.

Formar en educació mediàtica a infants i adolescents

Objectiu estratègic 6.2.

Garantir l’accés i fomentar la participació dels infants i adolescents als mitjans de comunicació

Actuacions i subactuacions
Indicadors

6.6.
6.7.
6.8.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Mesures d’accessibilitat als mitjans de comunicació

Disposar de canals de comunicació adequats a la maduresa i edats dels infants i adolescents (accessibilitat = comprensió)
En mitjans de comunicació
En òrgans que fan control / seguiment dels mitjans de comunicació

2015

Mesura 6.2.1.

Valor 2014

PRE (CCMA, CAC)

2015: La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ofereix que els infants i adolescents s’adrecin a la defensora de l’Audiència de la Corporació a través dels mitjans que ofereix el seu web
http://www.ccma.cat/atencio/opcions.html. 2016 – abril: El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) disposa d’un servei d’atenció a l’audiència mitjançant el web del CAC i dóna suport a l’App
Mediakids. Així mateix, el CAC disposa de Twitter i Facebook, mitjançant els quals, els usuaris es poden dirigir al Consell. No disposa de dades desagregades per identificar quan s’hi adrecen infants,
adolescents o famílies.
D5.4.1.

Nombre de programes de televisió adreçats als infants i adolescents - Dept. de Presidència, CCMA

D5.4.2.

Nombre de continguts audiovisuals oferts en línia als infants i adolescents - Dept. de Presidència, CCMA

Valor anual

7

7

8

7
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Valor anual

11

11

11

D5.5.1.

Nombre d’accessos als vídeos de la sèrie Worldgirl (VO anglès de La Supermots) - Dept. de Presidència, CCMA

D5.6.2.

Nombre de programes de ràdio adreçats als infants i adolescents - Dept. de Presidència, CCMA

•

Nombre d’activitats per donar a conèixer el canal d’accés a la defensora de l’Audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - Dept. de Presidència, CCMA

•

Nombre d’infants i adolescents que s’han adreçat a la defensora de l’Audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - Dept. de Presidència, CCMA

2016

Nombre d’infants i adolescents que s’han adreçat al servei d’atenció a l’audiència del Consell Audiovisual de Catalunya - Dept. de Presidència, CAC

Valor anual

Valor anual

16.208
4

No informat

16.208

3

3

(actuació finalitzada)

3

Dotar de recursos tecnològics els equipaments en zones desafavorides
Oferir wifi obert

2015

6.11.
6.12.

11

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

TSF (DGACC),
EMO

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària tornarà a fer una convocatòria extraordinària per lliurar ordinadors personals de segona mà revisats a les entitats que hi concorrin, si es tornen a donar
les circumstàncies de disponibilitat. Per la seva banda, el Departament d’Empresa i Ocupació disposa dels equipaments que formen la xarxa Punt TIC (700 punts d’accés públic a internet i recursos
TIC), tant pel que fa a les seves infraestructures tecnològiques, programari i maquinari, com pel que fa a la seva connectivitat dins de les seves instal·lacions. La Xarxa Punt TIC disposa d’equipament
mòbil en forma de PCs portàtils i maquinari adaptat a col•lectius amb diferents discapacitats que es cedeixen en caràcter de préstec per projectes de formació i capacitació a la ciutadania.
D37.3.1.

Nombre de punts d’accés públic a internet i recursos TIC en els equipaments integrats en la xarxa Punt TIC - Dept. d’Empresa i Ocupació
Valor anual

657

656

656

G6.11.1.

Nombre d’entitats que concorren a la convocatòria extraordinària de Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària per a disposar d’ordinadors personals de segona ma - Dept.
de Benestar Social i Família, DGACC

•

Nombre d’infants i adolescents que han accedit a punts d’accés públic per utilitzar internet i recursos TIC en els equipaments integrats en la xarxa Punt TIC - Dept. d’Empresa i
Ocupació

•

Nombre de PCs portàtils per a cedir en caràcter de préstec per a projectes de formació i capacitació ciutadana - Dept. d’Empresa i Ocupació

•

Nombre d’infants i adolescents que han fet ús de PCs portàtils cedits en caràcter de préstec per a projectes de formació i capacitació ciutadana - Dept. d’Empresa i Ocupació

•

Nombre de maquinari adaptat a col•lectius amb diferents discapacitats per a cedir en caràcter de préstec per a projectes de formació i capacitació ciutadana - Dept. d’Empresa
i Ocupació

Valor anual

---

---

0

0

Fomentar la participació dels infants i adolescents en els mitjans de comunicació

Facilitar la participació dels infants i adolescents representants de 'consells de participació' en els mitjans de comunicació

2015

Mesura 6.2.2.
6.9.

657

TSF (DGAIA),
PRE (CCMA)

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) proposa que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Benestar Social i Família faciliti la relació de
membres nois i noies del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya per tal de comunicar-ho i fer-ne difusió dins els mitjans audiovisuals propis.
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Objectiu estratègic 6.2.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Garantir l’accés i fomentar la participació dels infants i adolescents als mitjans de comunicació

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

G6.9.1.

Informar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals dels membres del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya - Dept. de Benestar Social i Família,
DGAIA

•

Nombre de programes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals on han participat infants i adolescents del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya o
dels Consells Territorials d’infància - Dept. de Presidència, CCMA



---

0%



2015

Valor dicotòmic

6.10.

Valor esperat 2015

Estudiar la presència, producció i conducció de programes dels infants i adolescents en els mitjans de comunicació

PRE (CCMA)

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) proposa redefinir l'enunciat com: Estudiar la presència i participació activa dels infants i adolescents en els mitjans de comunicació.
Des de la CCMA es valorarà la possibilitat de dur-ho a terme.
-

Nombre d’infants i adolescents participants en programes de radio - Dept. de Presidència, CCMA

D3.1.1.

Nombre de programes informatius que l'ofereixen opinió dels infants i adolescents - Dept. de Presidència, CCMA

D3.2.1.

Nombre d’Iniciatives i projectes audiovisuals nous conduïts per adolescents - Dept. de Presidència, CCMA

--Valor anual

Valor anual

No informat

175
2

179
2

170
2

Nombre d’infants i adolescents participants en programes de televisió (Infoka, Fish and Chips,...) - Dept. de Presidència, CCMA
Valor acumulat anual

6.2.

175

9.600

9.600

6.000

6.000

Disposar de dades dels infants i adolescents i els mitjans de comunicació

2016

D5.4.3.

No disponible

PRE (CCMA)

6.7.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional sobre infància i adolescència i mitjans de Comunicació

2016

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals treballa amb les dades d’audiència de Kantar, comenta que seria interessant disposar de les dades que pugui facilitar sobre aquesta matèria l’IDESCAT
i també dels diferents estudis del CAC.
TNIC, PRE (CCMA)

6.8.

Identificar una interlocució en el Departament de Benestar Social (DGAIA) amb la CCMA

2016

Segons la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, aquest grup de treball operatiu hauria de ser un grup interdepartamental per buscar col·laboracions amb el Departament d’Ensenyament, i
també el CESICAT.
TSF (DGAIA), PRE
(CCMA)

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en aquest cas, hauria de disposar de les dades dels infants i adolescents que formen part del Consell Nacional de la Infància, i en especial, del seu
president i presidenta, per a possibles col•laboracions en els nostres programes informatius i d’entreteniment. La CCMA hauria de tenir un interlocutor a la DGAIA per facilitar informació i dades sobre
diferents aspectes del Pacte Nacional per la Infància que puguin tenir un tractament informatiu en els nostres mitjans.

Desplegament del Pacte per a la Infància
2016 (versió1.0)

Pàg. 110 / 189

Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 - 2018
PLANIFICACIÓ ANUAL 2016

|

Objectiu estratègic 6.3.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Promoure continguts i una representació dels infants i adolescents respectuosa amb els seus drets en els mitjans de
comunicació

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Mesura 6.3.1.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Difondre continguts audiovisuals adequats a la seva edat

Crear un Grup de treball dins el Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya sobre Mitjans de comunicació

TSF (DGAIA).
CNIAC

2015

6.13.

Valor 2014

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família presentarà la proposta als nois i noies membres del Consell Nacional dels Infants i els
Adolescents.. El Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya (CNIAC), per iniciativa pròpia, ja havia proposat la creació d’un grup sobre mitjans de comunicació dins el consell.
G6.13.1.

Creació d’un grup de treball sobre mitjans de comunicació dins el Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA
Valor dicotòmic

6.16.

---

0%



Implicar els mitjans de comunicació en un representació respectuosa amb els seus drets
2015

Mesura 6.3.2.

---

Fer difusió del Manual d'estil sobre com informar dels maltractaments infantils per a mitjans de comunicació

PRE (CCMA)

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) farà difusió del manual dins els mitjans. Si s'escau, Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar
Social i Família pot col·laborarà a través del programa de foment de la participació dels infants i adolescents.

Monitoritzar el respecte als drets dels infants en els mitjans de comunicació

2016

6.17.

Nombre d’accions per a la difusió del Manual d’estil sobre com informar dels maltractaments infantils, en els mitjans de comunicació - Dept. de Presidència, CCMA
2015

•

PRE (CAC)

El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) manifesta que la llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, estableix mecanismes de protecció de la infància i de la
joventut a l’article 81. En aquest sentit, el CAC vetlla pel seu compliment, tant pel que fa al dret a l’honor, la intimitat o la imatge del menor d’edat com pel que fa a la programació en horari protegit i la
senyalització dels programes o la no emissió en obert de continguts que puguin perjudicar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors d’edat
D6.1.1.

Nombre d’accions: informes i acords, del Consell Audiovisual de Catalunya per a la protecció de la infància en compliment del que estableix l’article 81 de la llei 22/2005, de 29
de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya - Dept. de Presidència, CAC
Valor anual

D71.8.1.

45

10

14

No previsible

Disposar d'un sistema de monitorització i anàlisi dels continguts perjudicials als nous serveis audiovisuals i a internet - Dept. de Presidència, CAC
Valor dicotòmic

---

---

0%
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Objectiu estratègic 6.3.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Promoure continguts i una representació dels infants i adolescents respectuosa amb els seus drets en els mitjans de
comunicació

Actuacions i subactuacions

6.18.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2015

Indicadors

Fer difusió dels estudis i de l'impacte de les recomanacions fetes pel Consell Audiovisual de Catalunya

PRE (CAC)

2015: El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) és un motor actiu d’impuls de mecanismes d’autoregulació i coregulació adreçats als mitjans de comunicació. Una de les formes habituals és
l’elaboració de recomanacions, de les quals en fa difusió per mitjà del seu web. Entre les recomanacions relacionades amb la infància i l’adolescència, hi trobem les relacionades amb la participació de
menors d’edat a la televisió; l’adopció; el maltractament infantil; l’anorèxia i la bulímia nerviosa i la publicitat de joguines. En el desenvolupament habitual de les seves funcions, i si s’escau, fa el
seguiment de recomanacions i recordatoris als prestadors de serveis de comunicació audiovisual. De manera periòdica, el Consell fa el seguiment de les recomanacions sobre el tractament de la
violència masclista als mitjans de comunicació, en un informe amb periodicitat trianual. L’últim informe va ser publicat al 2014 i correspon a l’últim trimestre d’octubre a desembre de 2013. Anualment el
Consell fa un informe sobre els estereotips de gènere a la publicitat de joguines. 2016 – abril: El CAC informa que durant el 2015 el Consell van actualitzar les recomanacions sobre el tractament
informatiu de l’anorèxia i la bulímia. Aquestes recomanacions es van difondre entre el conjunt de mitjans audiovisuals que hi ha a Catalunya així com a la resta d’agents socials implicats. Així mateix, el
Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual, va crear un grup de treball per analitzar i difondre les recomanacions Els menors i la publicitat dels jocs en línia. Propostes per fomentar les
bones pràctiques.
G6.18.1.

Difusió de les recomanacions actualitzades sobre el tractament informatiu de l’anorèxia i la bulímia als mitjans de comunicació - Dept. de Presidència, CAC

G6.18.2.

Creació d’un grup de treball en el marc del Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual per analitzar i difondre les recomanacions “Els menors i la publicitat dels jocs
en línia. Propostes per fomentar les bones pràctiques” - Dept. de Presidència, CAC
Valor dicotòmic

6.19.

---

---

---

---

 (100%)

 (100%)
2015

Valor dicotòmic

Elaborar un codi de bones pràctiques dels drets dels infants en els mitjans de comunicació

PRE (CAC)

2015: El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) informa que la normativa audiovisual estableix els mecanismes per protegir la infància en els mitjans de comunicació. Atès que el concepte “drets dels
infants” és difícilment abastable per la seva complexitat, el Consell considera que aquesta actuació es podria redefinir i concretar, per exemple, elaborar codis de bones pràctiques d’ús dels infants dels
mitjans, per exemple, en relació amb la protecció dels menors d’edat a l’àmbit d’internet i les xarxes socials. 2016 – abril: El CAC informa que durant l’any 2015 s’ha treballat en diversos materials que
es publicaran en el 2016. En concret, una Recomanacions i consells adreçats als joves i adolescents per a un bon ús d’Internet.
Elaboració de vídeos adreçats als joves i adolescents per a un bon ús d’Internet - Dept. de Presidència, CAC
Valor anual

6.20.

---

---

0

5
2015

D71.7.1.

Difondre / donar visibilitat als incompliments i males pràctiques dels mitjans en horaris protegits

PRE (CAC)

2015: El Consell Audiovisual de Catalunya considera que aquesta actuació no s’hauria de dur a terme. 2016 – abril: El Consell fa públics tots els acords adoptats pel Ple del CAC. Per tant, també els
que afecten a la protecció dels drets dels infants i adolescents.
G6.20.1.

Nombre d’acords adoptats pel Ple del CAC per a la protecció dels drets dels infants i adolescents - Dept. de Presidència, CAC
Valor anual

---

---

6

6
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Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Eix 7. Sistema de polítiques integrals i transversals en infància i adolescència
Objectiu estratègic 7.1.

Desplegar reglamentàriament i normativa la llei dels drets i les oportunitats a la infància i l’adolescència, i altres normes
clau en el progrés en les polítiques d’infància i adolescència a Catalunya, segons les prioritats del Pla d'atenció integral a la
infància i l'adolescència 2015 – 2018

Actuacions i subactuacions
Indicadors

7.1.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Impulsar la normativa necessària en polítiques d'infància i adolescència d'acord amb l’enfocament estratègic d'aquest pla i les prioritats dels plans
d’acció anual
2015

Mesura 7.1.1.

Valor 2014

Disposar d'una eina per efectuar avaluació ex-ante en infància

TSF (DGAIA)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família proposa crear un projecte d'avaluació que inclogui l'avaluació de la normativa ex-ante,
d'implantació de la LDOIA i d'implantació de la Convenció sobre els drets infants. Actuació en curs conjuntament amb la UNICEF i en col·laboració amb l'Oficina de Govern de Presidència. La Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència proposarà a la Taula Nacional de la Infància crear un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional amb l’encàrrec d’establir una metodologia i
procediment per a la l’avaluació ex-ante
D59.3.1.

Creació del Grup de treball d’Avaluació normativa ex-ante - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

D59.3.2.

Disposar d’una eina per a l’avaluació normativa ex-ante - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

---


---

 (100%)
0%

No previsible

Invertir en infància d'acord amb les directius europees
Disposar anualment del pressupost adient pel seu desplegament fins arribar als estàndards europeus

2015

7.5.
7.6.

---

TSF (DGAIA),
ECO, TNIC
(GTO71)

El Departament d’Economia i Coneixement valora que caldria conèixer i disposar dels criteris estandarditzats, si n’hi ha, per a poder fer els càlculs de la despesa pública de la Generalitat de Catalunya
en infància i adolescència. En aquest sentit es proposa una etapa prèvia consistent en ‘Disposar dels criteris considerats com despesa pública en l’àmbit de la infància i l’adolescència’. Pe la
seva banda, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família proposa crear un grup de treball dins la Taula Nacional de la Infància, per abordar
aquesta proposta. La Taula Nacional de la Infància va constituir en el plenari de 5.12.2014 el grup Càlcul de la inversió pública en infància i adolescència, amb l’encàrrec de establir els criteris i la
fórmula per a la càlcul de la inversió pública en infància a Catalunya seguint recomanacions europees i internacionals.
T7.5.1.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre el càlcul de la inversió pública en infància i adolescència - Taula Nacional de la
Infància

T7.5.2.

Disposar de la despesa pública total i desagregada per departaments de la Generalitat de Catalunya en infància i adolescència en la Planificació anual del Pla d’atenció
integral a la infància i l’adolescència 2015 – 2018 - Taula Nacional de la Infància, GTO71

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

---

---





 (100%)

 (100%)

T7.5.3.

Conèixer el pressupost de les Administracions Catalanes per a Infància i Adolescència - Taula Nacional de la Infància, GTO71

T7.5.4.

Disposar d’un sistema de càlcul de la inversió pública en infància i adolescència - Taula Nacional de la Infància, GTO71

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

-----

-----

-----

No previsible
75%
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Objectiu estratègic 7.1.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Desplegar reglamentàriament i normativa la llei dels drets i les oportunitats a la infància i l’adolescència, i altres normes
clau en el progrés en les polítiques d’infància i adolescència a Catalunya, segons les prioritats del Pla d'atenció integral a la
infància i l'adolescència 2015 – 2018

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Mesura 7.1.2.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Informar periòdicament del grau de desplegament i d'implantació de la normativa en polítiques d’infància i adolescència

Avaluar la implantació de la LDOIA i identificar reptes i prioritats

2015

7.2.
.

Valor 2014

TSF (DGAIA),
TNIC (GTO72)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família proposa crear un grup de treball interdepartamental en l'àmbit 7 i dins la Taula Nacional de la
Infància, per dur a terme aquesta actuació, vinculat al projecte d'avaluació de la normativa ex-ante, d'implantació de la LDOIA i d'implantació de la Convenció sobre els drets infants. La Taula Nacional
de la Infància va constituir en el plenari de 5.12.2014 el grup Avaluar la implantació de la LDOIA: identificar reptes i prioritats, amb l’encàrrec de fer una avaluació del grau de desplegament i
implantació de la LDOIA i del compliment de la Convenció dels drets de l’infant.
T7.2.1.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància per avaluar la implantació de la LDOIA: identificar reptes i prioritats, i el compliment de la
Convenció dels drets de l’infant - Taula Nacional de la Infància

T7.2.2.

Disposar d’un informe d'avaluació de la implantació de la LDOIA - Taula Nacional de la Infància, GTO72

72.2.3.

Disposar d’un informe amb els reptes i prioritats identificades pel desplegament de la LDOIA - Taula Nacional de la Infància, GTO72
Valor dicotòmic

7.3.

-----



---

 (100%)
 (100%)
Desestimat

Establir per acord de Govern els reptes i prioritats

2015

Valor dicotòmic

---

TSF (DGAIA)

2015

Valor dicotòmic

TSF (DGAIA)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família no veu viable aquesta proposta.
7.4.

Dotar de recursos humans i econòmics el desplegament de la LDOIA: reptes i prioritats detectades

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família informa que s'ha reforçat amb la incorporació de professionals de diferents perfils i
econòmicament es proposarà quan hi hagi disponibilitat pressupostària.
-

Nombre de noves incorporacions professionals pel desplegament de la LDOIA - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

7.13.

Planificar i avaluar des de la Taula Nacional de la Infància el desplegament dels reptes i prioritats de la LODIA

2015

Desestimat
TSF (DGAIA),
TNIC (GTO72)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família proposa crear un grup de treball interdepartamental en l'àmbit 7 i dins la Taula Nacional de la
Infància, per dur a terme aquesta actuació, vinculat al projecte d'avaluació de la normativa ex-ante, d'implantació de la LDOIA i d'implantació de la Convenció sobre els drets infants. La Taula Nacional
de la Infància va constituir en el plenari de 5.12.2014 el grup Avaluar la implantació de la LDOIA: identificar reptes i prioritats, amb l’encàrrec de fer una avaluació del grau de desplegament i
implantació de la LDOIA i del compliment de la Convenció dels drets de l’infant.
T7.2.5.

Disposar d'una planificació pel desplegament dels reptes i prioritats de la LDOIA - Taula Nacional de la Infància, GTO72
Valor dicotòmic

---

---

Desestimat
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Objectiu estratègic 7.2.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Fer un seguiment periòdic de la situació de la infància i l’adolescència i de les mesures impulsades, i la seva avaluació

Actuacions i subactuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

7.11.

2015

Mesura 7.2.1. Disposar d’un sistema d’indicadors de benestar infantil a Catalunya
Ampliar la mostra catalana de l'enquesta sobre condicions de vida

TSF (DGAIA)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família ho inclourà en el pla de treball que du a terme per a la creació del Sistema d'indicadors del
benestar infantil de Catalunya., inclòs en l'estudi Estat de situació de la infància i l'adolescència a Catalunya, 2014.
D66.6.1

Disposar de l'estudi de l'estat de situació de la infància i l'adolescència a Catalunya, 2014 - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA


 (100%)

7.1.
7.2.

Crear un sistema d’informació de tota la infància amb les dades clau
Crear una estructura dins la Generalitat que s’encarregui de gestionar les dades i la seva difusió

2016

---

7.6.

Aliança amb la institució / entitat pública / privada que porti o coordini dades i tecnologies de la informació per fer difusió de les
dades sobre infància i adolescència a Catalunya

2016

Valor dicotòmic

Mesura 7.2.2. Implantar un sistema per a la recollida, consulta, valoració i avaluació de les dades de tota la infància i les seves famílies
Informar bianualment del grau d'implantació de la Convenció dels drets a Catalunya

2015

7.7.

TSF (DGAIA),
TNIC (GTO72)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família proposa crear un projecte d'avaluació que inclogui l'avaluació de la normativa ex-ante,
d'implantació de la LDOIA i d'implantació de la Convenció sobre els drets infants. La Taula Nacional de la Infància en el plenari de 5.12.2014 va constituir el grup Avaluar la implantació de la LDOIA:
identificar reptes i prioritats, amb l’encàrrec de fer una avaluació del grau de desplegament i implantació de la LDOIA i del compliment de la Convenció dels drets de l’infant.
T7.2.4.

Disposar d’un informe sobre el compliment de la Convenció sobre els drets de l'infant infants - Taula Nacional de la Infància, GTO72
Valor dicotòmic

---

---

Desestimat

Conèixer la despesa pública en infància
Disposar de la despesa pública en infància desagregada per departaments

2015

7.8.
7.9.

TSF (DGAIA)
TNIC

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família proposa crear un grup de treball interdepartamental en l'àmbit 7 i dins la Taula Nacional de la
Infància, per conèixer la despesa pública en infància. La Taula Nacional de la Infància en el plenari de 5.12.2014 va constituir el grup Càlcul de la inversió pública en infància, amb l’encàrrec d’establir
els criteris i la fórmula per a la càlcul de la inversió pública en infància a Catalunya seguint recomanacions europees i internacionals. La Taula Nacional de la Infància de Catalunya recollirà la despesa
per departaments en la Planificació anual del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 - 2018.
D66.5.1.

Disposar de la despesa pública total i desagregada per departaments de la Generalitat de Catalunya en infància i adolescència en la Planificació anual del Pla d’atenció
integral a la infància i l’adolescència 2015 – 2018 - Taula Nacional de la Infància
Valor dicotòmic

---



 (100%)
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Objectiu estratègic 7.2.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

Fer un seguiment periòdic de la situació de la infància i l’adolescència i de les mesures impulsades, i la seva avaluació

Actuacions i subactuacions

7.10.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2015

Indicadors

Enquesta de percepció de Benestar adreçada a la infància i l’adolescència

TSF (DGAIA)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família (DGAIA) proposa iniciar els treballs que han de concloure amb una Enquesta sobre el benestar
infantil a Catalunya adreçada als infants i adolescents.
D56.1.1.

Disposar d’un pla per a l’elaboració d’una enquesta adreçada a la infància i l’adolescència de Catalunya - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA (veure actuació GTA 1.1.)
Valor dicotòmic



---

 (100%)

7.12.

Dissenyar el sistema de participació dels infants i adolescents en el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència, amb
materials adaptats

2015

Mesura 7.2.3. Establir un sistema de participació i de seguiment del present Pla pels Consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents, i
ampliar-lo a altres espais de participació
TSF (DGAIA)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família proposa crear un programa de foment de la participació dels infants i adolescents.
G7.12.1.

Participació del Consell Nacional dels Infantis i els Adolescents (CNIAC) en el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

D56.5.1.

Nombre de documents adaptats en lectura fàcil pel foment de la participació dels infants i adolescents - Dept. de Benestar Social i Família, DGAIA

Valor dicotòmic

Valor anual

Objectiu estratègic 7.3.



--1

2

 (100%)
3


No previsible

Promoure, conjuntament amb les institucions públiques i els agents socials, un model fonamentat en la cooperació
interinstitucional i interagències

Actuacions i subactuacions
Indicadors

7.14.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Desplegar les taules d’infància d’acord amb el decret i el reglament que s’estableixi
2015

Mesura 7.3.1.

Valor 2014

Establir una metodologia de treball de i entre les Taules territorials d'infància

TNIC

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya ha aprovat la realització Jornades amb presidents i secretaris de Comissions tècniques de Taules territorials d’infància pel desplegament territorial del
Pacte per a la Infància a partir del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 – 2018.
D66.3.1.

Realitzar una jornada amb presidents/es de les comissions tècniques de les Taules Territorials d’Infància – Taula Nacional de la Infància

D66.4.1.

Aprovar el Reglament de règim intern de la Taula Nacional de la Infància – Taula Nacional de la Infància

D66.4.2.

Aprovar el Reglament de règim intern de les Taules Territorials de la Infància. – Taula Nacional de la Infància

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

-----




 (100%)
 (100%)
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Valor dicotòmic



---



90%

7.3.

Integrar les entitats en les xarxes formals com les Taules territorials i les Taules locals i els grups que es creïn

2016

Elaborar un model compartit per a la planificació i avaluació de les polítiques d’infància i adolescència a Catalunya
TTI, TLI

7.4.

Elaborar un Mapa General d’actuacions i polítiques d’infància determinant-ne les competències dels departaments i unitats
directives

2016

Mesura 7.3.2.

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

TNIC (OT)

L'Oficina tècnica de la Taula Nacional de la Infància durà a terme aquesta actuació amb la col·laboració dels departaments representats en el Ple de la Taula Nacional de la Infància.
Establir l’ordre de prioritats i el calendari de les prioritats “acceptades” pels Departaments provinents dels Grups de Treball
d’Àmbit

2016

7.5.

TNIC (OT)

L'Oficina tècnica de la Taula Nacional comenta que la proposta s'ha de posposar per a la planificació anual 2017, quan la metodologia de la planificació anual del Pla d'atenció integral a la infància i
l'adolescència 2015 - 2018 que desplega el Pacte per a la Infància, estigui més consolidada.

Objectiu estratègic 7.4.

Fomentar el coneixement sobre la situació dels infants i els adolescents, com a base de les polítiques d’infància

Actuacions i subactuacions
Indicadors

7.15.

Valor esperat 2015

Valor 2015

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Valor esperat 2016

Establir convenis d’investigació i recerca per conèixer la situació i el benestar dels infants i adolescents
2015

Mesura 7.4.1.

Valor 2014

Promoure línies de recerca amb les universitats d'acord amb el Sistema d'indicadors

TSF (ODI)

Unificar els canals de difusió de recerques i investigacions en infància i adolescència a través de l'Observatori dels drets

2015

7.16.

TSF (ODI)

2015

L’Observatori dels drets no té prevista aquesta proposta en el Grup de centralització de recerca en drets de la infància de les universitats de Catalunya, pel 2015.

TSF (DGAIA)

L’Observatori dels drets té prevista aquesta actuació en la seva planificació anual 2014-2015.
D65.1.1.

Disposar de canals de difusió de recerques i investigacions en infància i adolescència - Dept. Benestar Social i Família, ODI
Valor dicotòmic

Mesura 7.4.2.
7.17.

---

---

---

No previsible

Compartir el coneixement sobre infància i adolescència en jornades, congressos, eines virtuals, etc

Disposar d'un espai en línia per publicar les dades del Sistema d'indicadors

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família proposa primerament “Identificar les dades a informar i els recursos tecnològics
necessaris previ a disposar d'un espai en línia pera publicar les dades del Sistema d'indicadors”.
G7.17.1.

Identificació de les dades a informar necessàries del Sistema d'indicadors - Dept. Benestar Social i Família, DGAIA
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Valor dicotòmic

 (100%)

Redefinir la web de l'Observatori dels drets dels Infants i habilitar-la per acollir les dades del Sistema d'indicadors - Dept. Benestar Social i Família, DGAIA
Valor dicotòmic

7.18.
7.19.
7.20.



---

---

---

No previsible

Elaborar un pla de comunicació per donar a conèixer el Pacte i el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 - 2018
Identificar el públic objectiu
Identificar els continguts a comunicar

2015

G7.17.2.

---

Actuacions dels Grups de treball d'àmbit del Pacte per a la Infància (GTA)

TSF (DGAIA)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família proposarà al departament que s’inclogui la proposta en les campanyes de difusió del
departament
G7.18.1.

Inclusió de la proposta en les campanyes de difusió del departament - Dept. Benestar Social i Família, DGAIA
Valor dicotòmic

G7.18.2.

---

---

 (100%)

Nombre d’accions per a la difusió del Pacte per a la infància i el seu desplegament - Dept. Benestar Social i Família, DGAIA
Valor anual

---

---

1

No previsible
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Actuacions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (TNIC)

Annex 3. Actuacions de la Taula Nacional de la Infància (TNIC)
Recull les actuacions proposades a o per la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i les actuacions proposades a instància dels Grups de treball d'àmbit i dels
Departaments, i aprovades per la Taula. De cada actuació [Actuacions], s'identifica l’any pel qual es fa la proposta [Any proposta], la data de la sessió en que el Ple
de la Taula aprova la proposta i l'encàrrec que es formula al Grup de treball operatiu, i quin Grup de treball operatiu (GTO) la du a terme [Organisme/es] en el marc
1
de la Taula. Els indicadors [Indicadors] per a mesurar l’assoliment de les actuacions proposades, a partir del el valor de referència de l’any anterior [Valor n0] , el
valor esperat [Valor esperat] i el valor assolit [Valor n1] l’any de la planificació, el grup de treball operatiu que proveeix la informació. Les actuacions proposades a la
Taula a proposta del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents, els Grups de treball o els Departaments s’identifiquen amb l’acrònim (CNIAC), (GTA) o (DEP),
respectivament, abans de l’enunciat de l’actuació.
Actuacions de la Taula Nacional de la Infància en la Planificació anual
Totes les actuacions aprovades per la Taula Nacional de la Infància s'inclouen en la Planificació anual i s’interpreten com prioritàries. L’Oficina tècnica de la Taula
Nacional confecciona indicadors per mesurar i fer el seguiment de l'encàrrec efectuat pel Ple de la Taula als Grups de treball operatiu. La numeració dels indicadors
per mesurar les actuacions de la Taula Nacional és alfanumèrica i s’inicia amb la lletra (T).

Eix 1. Participació social de la infància
Garantir la disponibilitat, l’accés i la qualitat dels serveis bàsics pel benestar dels infants i adolescents i els recursos
adequats a les famílies

Actuacions

GTA

Indicadors

1

1.14.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional amb l’encàrrec d’elaborar un Programa per a la promoció i
l’exercici dels drets dels infants i adolescents, amb una composició mixta departaments i entitats

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2016

Objectiu estratègic 1.1.

TNIC (GTO

Quan l’actuació o l’inidicador es planifica per primera vegada pel 2015, el valor de l’indicador a 2014 s’informa amb [---], i a voltes, també, a 2015 quan no s’ha pogut quantificar.
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Actuacions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (TNIC)

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats
Objectiu estratègic 2.1.

Garantir la disponibilitat, l’accés i la qualitat dels serveis bàsics pel benestar dels infants i adolescents i els recursos
adequats a les famílies

Actuacions
Indicadors

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre necessitats bàsiques en alimentació saludable

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2015

2.1.

Valor 2014

TNIC (GTO22)

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya va constituir un grup de treball operatiu sobre Necessitats bàsiques en alimentació saludable en el plenari de 5.12.2014, amb l’encàrrec d’establir els
criteris d’una alimentació bàsica i saludable.
T2.1.1.

Constitució d’un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància Necessitats bàsiques en alimentació saludable - Taula Nacional de la Infància

T2.1.2.

Disposar d'un document amb els criteris i les accions necessàries per donar resposta a una alimentació bàsica i saludable - Taula Nacional de la Infància, GTO22

T2.1.3.

Elaborar els criteris pediàtrics per establir o determinar si un infant/adolescent presenta malnutrició - Taula Nacional de la Infància, GTO22

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

-----




 (100%)
 (100%)
40%

---



T2.1.4.

Elaborar un qüestionari amb preguntes clau per detectar situacions de risc d’ingesta o de deficiència alimentària o malnutrició, adreçat a pediatria dels centres d’atenció
primària de salut - Taula Nacional de la Infància, GTO22

T2.1.5.

Establir indicadors clau per poder detectar situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents - Taula Nacional de la Infància, GTO22

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

---

40%

---

10%

---




Elaborar l’adaptació del programa de revisió de programacions de menús escolars a Catalunya (PReME) per a centres residencials de la DGAIA - Taula Nacional de la
Infància, GTO22
Valor dicotòmic

---

0%

---

Disposar d'un mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys (disponibilitat, accessibilitat,...)


2015

2.3.

---

2016

T2.1.6.

GTA

---

TNIC (GTO23)

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya va constituir un grup de treball operatiu sobre Mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys, el plenari de 5.12.2014, amb l’encàrrec d’elaborar un mapa de
serveis, recursos i altres iniciatives on els destinataris finals siguin, d’una manera directa o indirecta, els infants o adolescents.
T2.3.1.

Creació d’un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància amb l’encàrrec d’elaborar un mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys - Taula Nacional de la
Infància

T2.3.2.

Elaborar una fitxa de cadascun dels serveis o recursos del mapa - Taula Nacional de la Infància, GTO23

T2.3.3.

Disposar d’un mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys - Taula Nacional de la Infància, GTO23

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

-----




 (100%)
 (100%)
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Objectiu estratègic 2.2.

Actuacions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (TNIC)

Millorar la prevenció del risc i l’atenció als infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat i la promoció del seu
benestar

Actuacions
Indicadors
Valor dicotòmic

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

---

---

90%



Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància per tractar sobre les garanties jurídiques i drets en
procediments de protecció

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2015

2.2.

Valor 2014

TNIC (GTO21)

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya va constituir un grup de treball operatiu sobre Garanties jurídiques i drets en procediments de protecció en el plenari de 5.12.2014, amb l’encàrrec de
reflexionar sobre l’aplicació de garanties jurídiques i drets en procediments de protecció dels infants i adolescents.
T2.2.1.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre les garanties jurídiques i drets en procediments de protecció - Taula Nacional de la
Infància

T2.2.2.

Número de jornades realitzades anualment - Taula Nacional de la Infància, GTO21
Valor dicotòmic

2.3.

-----


2

 (100%)
2

1

Grup de treball operatiu en el marc de la Taula nacional de la Infància sobre l’atenció integral a la infància i l’adolescència en risc o
exclusió social

2015

Valor dicotòmic

TNIC (GTO24)

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya va constituir un grup de treball operatiu sobre Atenció integral a la infància i l’adolescència en risc o exclusió social en el plenari de 5.12.2014, amb
l’encàrrec de desenvolupar les accions interdepartamental adreçades a la infància i l’adolescència en situació de risc o exclusió social, recollides en el Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a
la inclusió social.
T2.3.1.

Constituir un Grup de treball operatiu sobre atenció integral a la infància i l’adolescència en risc o exclusió social - Taula Nacional de la Infància

T2.3.2.

Disposar d’indicadors clau per Identificar les zones d’actuació preferent - Taula Nacional de la Infància, GTO24

T2.3.3.

Disposar d'un document amb models d’èxit per a la prevenció de situacions de risc social que afecten conjunts d’infants o adolescents - Taula Nacional de la Infància, GTO24

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

2.4.

-------


-----

 (100%)
-----


50%

Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància per tractar sobre les estades temporals d’infants i adolescents
en famílies a Catalunya

2016

Valor dicotòmic

TNIC (GTO
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Actuacions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (TNIC)

Eix 3. Atenció a la infància: Salut
Promoció de la salut des d’un enfocament salutogènic mitjançant un model comunitari i social

Actuacions

3.1.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre Salut mental i addiccions, vinculat al Pla integral
d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions

2015

Indicadors

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2016

Objectiu estratègic 3.1.

TNIC (GTO31)

La Taula Nacional de la Infància va constituir en el plenari de 5.12.2014 el grup Salut mental i addiccions, amb l’encàrrec de promoure la integració de les intervencions dels serveis de salut, socials i
educatius de la petita infància, de la població en edat escolar i de l’adolescència amb especial risc o vulnerabilitat
T3.1.1.

Constitució d’un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre atenció salut mental i addiccions - Taula Nacional de la Infància

T3.1.2.

Mapa de distribució territorial dels recursos actuals de la DGAIA, Ensenyament, Serveis socials i Salut - Taula Nacional de la Infància, GTO31

T3.1.3.

Document disseny curricular formació professionals dels centres residencials de la DGAIA i els professionals dels CSMIJ - Taula Nacional de la Infància, GTO31

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

-----





 (100%)
 (100%)
90%



T3.1.4.

Document Marc Model assistencial en salut mental a la infància i l’adolescència atesa en el sistema de protecció - Taula Nacional de la Infància, GTO31

•

Pla operatiu d'implementació del model assistencial integrat en salut mental i addiccions a la infància i l’adolescència atesa en el sistema de protecció - Taula Nacional de la
Infància, GTO31

Valor dicotòmic

•
3.16.

---



90%



Document d'estudi i propostes per a l'abordatge de les addiccions a les noves tecnologies - Taula Nacional de la Infància, GTO31
Grup de treball operatiu específic en alcoholisme infantil en el marc de la Taula Nacional pel seu abordatge integral i
transversal, vinculat al Grup de treball operatiu de Salut mental i addiccions de la Taula Nacional

2016

GTA

---

TNIC (GTO31)

Des del Grup de treball operatiu 31. Salut mental i addiccions de la Taula nacional es valora, per coherència, incloure aquesta proposta dins el mateix grup a través d’una comissió per tractar-ho per,
així, evitar la diversificació.
Document d'estudi i propostes per a l'abordatge integral i transversal alcoholisme infantil - Taula Nacional de la Infància, GTO

Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància per a la Implantació del Registre Unificat de
Maltractament Infantil (RUMI)

2015

•
3.2.

TNIC (GTO32)

La Taula Nacional de la Infància, a proposta de la Direcció General d’Atenció a la Infància del Departament de Benestar Social i Família i de la Direcció General de la Policia del Departament d’Interiro,
va constituir en el plenari de 5.12.2014 el grup Implantació del Registre unificat de maltractaments infantils, amb l’encàrrec d’elaborar un pla per implementar les connexions interdepartamentals
(interoperabilitat) del registre RUMI entre els departaments de Salut, Ensenyament, Interior i Benestar Social i Família.
T3.2.1.

Constitució d’un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional per elaborar un pla per implementar les connexions interdepartamentals (interoperatbilitat) del Registre
Unificat de Maltractament Infantil (RUMI) - Taula Nacional de la Infància
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Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

3.3.

---



0%

No previsible

Pla per implementar les connexions interdepartamentals (interoperatbilitat) del registre RUMI entre els departaments de Salut, Ensenyament, Interior i Benestar Social i Família Taula Nacional de la Infància, GTO32
---

---

0%

No previsible

Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre atenció a la infància i adolescència víctimes de violència
i maltractament sexual

2015

T3.2.2.

Actuacions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (TNIC)

TNIC (GTO33)

La Taula Nacional de la Infància va constituir en el plenari de 5.12.2014 el grup Atenció en violència i maltractament sexual a infants i adolescents, amb l’encàrrec de definir les accions necessàries i
bones pràctiques en l’atenció i assistència als infants i adolescents en situació d’abús sexual.
T3.3.1.

Constitució d’un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre atenció en violència i maltractament sexual a infants i adolescents - Taula Nacional
de la Infància

T3.3.2.

Identificar i Analitzar les mesures o programes d'actuacions, tractament de víctimes i agressors - Taula Nacional de la Infància, GTO33

T3.3.3.

Proposta de Model del Servei Públic d'Atenció Especialitzada a infants i adolescents víctimes de maltractament /violència sexual - Taula Nacional de la Infància, GTO33

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

-------





 (100%)
 (100%)
 (100%)

Eix 4. Atenció a la infància: Educació i Valors
Situar la infància i l’adolescència com a protagonistes de tota acció educativa i potenciar el seu protagonisme en el seu
propi desenvolupament personal i procés d’aprenentatges

Actuacions

4.1.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre Itineraris formatius dels i de les joves tutelades i
extutelades, en resposta a la Moció parlamentaria 213/X sobre l’aplicació de mesures d’acció positiva a favor del col•lectiu de
joves extutelats

2015

Indicadors

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2016

Objectiu estratègic 4.1.

TNIC (GTO41)

La Taula Nacional de la Infància va constituir en el plenari de 2.07.2015 el grup Itineraris formatius dels i de les joves extutelats/es, amb l’encàrrec d’analitzar i aplicar propostes de millorament dels
itineraris dels joves extutelats i establir un sistema de beques formatives per a joves sense accés a prestació econòmica, tal com recull la Moció parlamentària 213/X.
T4.1.1.

Constitució d’un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre itineraris formatius dels i de les joves extutelats/es - Taula Nacional de la Infància

T4.1.2.

Document amb la quantificació i qualificació la població tutelada entre 15 i 18 anys - Taula Nacional de la Infància, GTO41

T4.1.3.

Disposar de diferents propostes d'itineraris formatius i d'inserció laboral dels joves tutelats i extutelats - Taula Nacional de la Infància, GTO41

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

-------


-----

 (100%)
-----
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Objectiu estratègic 4.1.

Actuacions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (TNIC)

Situar la infància i l’adolescència com a protagonistes de tota acció educativa i potenciar el seu protagonisme en el seu
propi desenvolupament personal i procés d’aprenentatges

Actuacions
Indicadors

GTA

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

Document amb la quantificació de la necessitat d'increment pressupostari per a beques d'estudis - Taula Nacional de la Infància, GTO41
Valor dicotòmic

4.1.

Valor esperat 2015

---

---



---

Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional per recollir les experiències on els infants i adolescents són
protagonistes del seu propi desenvolupament

2016

T4.1.4.

Valor 2014

TNIC (GTO

Eix 6. Mitjans de comunicació
Garantir l’accés i fomentar la participació dels infants i adolescents als mitjans de comunicació

Actuacions

GTA

Indicadors

6.3.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Crear un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional sobre infants i adolescents i mitjans de Comunicació

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2016

Objectiu estratègic 6.2.

TNIC (GTO

Eix 7. Sistema de polítiques integrals i transversals en infància i adolescència
Objectiu estratègic 7.1.

Desplegar reglamentàriament i normativa la llei dels drets i les oportunitats a la infància i l’adolescència, i altres normes
clau en el progrés en les polítiques d’infància i adolescència a Catalunya, segons les prioritats del Pla d'atenció integral a la
infància i l'adolescència 2015 – 2018

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018
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Objectiu estratègic 7.1.

Actuacions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (TNIC)

Desplegar reglamentàriament i normativa la llei dels drets i les oportunitats a la infància i l’adolescència, i altres normes
clau en el progrés en les polítiques d’infància i adolescència a Catalunya, segons les prioritats del Pla d'atenció integral a la
infància i l'adolescència 2015 – 2018

Actuacions

7.2.
7.7.
7.13.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Avaluar la implantació de la LDOIA i identificar reptes i prioritats
Informar bianualment del grau d'implantació de la Convenció dels drets a Catalunya
Planificar i avaluar des de la Taula Nacional de la Infància el desplegament dels reptes i prioritats de la LODIA

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

2015

GTA

Indicadors

TNIC (GTO72)

La Taula Nacional de la Infància va constituir en el plenari de 5.12.2014 el grup Avaluar la implantació de la LDOIA: identificar reptes i prioritats amb l’encàrrec de fer una avaluació del grau de
desplegament i implantació de la LDOIA i del compliment de la Convenció dels drets de l’infant.
T7.2.1.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància per avaluar la implantació de la LDOIA: identificar reptes i prioritats, i el compliment de la
Convenció dels drets de l’infant - Taula Nacional de la Infància

T7.2.2.

Disposar d’un informe d'avaluació de la implantació de la LDOIA - Taula Nacional de la Infància, GTO72

T7.2.3.

Disposar d’un informe amb els reptes i prioritats identificades pel desplegament de la LDOIA - Taula Nacional de la Infància, GTO72

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

-----



---

 (100%)
 (100%)
Desestimat

T7.2.4.

Disposar d’un informe sobre el compliment de la Convenció sobre els drets de l'infant infants - Taula Nacional de la Infància, GTO72

T7.2.5.

Disposar d'una planificació pel desplegament dels reptes i prioritats de la LDOIA - Taula Nacional de la Infància, GTO72

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

7.3.

-----

-----

Desestimat
Desestimat

Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre avaluació d'impacte normatiu en els drets dels
infants i els adolescents

Objectiu estratègic 7.2.

2016

GTA

---

Fer un seguiment periòdic de la situació de la infància i l’adolescència i de les mesures impulsades, i la seva avaluació

Actuacions
Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Invertir en infància d'acord amb les directius europees
Disposar anualment del pressupost adient pel seu desplegament fins arribar als estàndards europeus

Valor esperat 2016
2015

GTA

Indicadors

7.5.
7.6.

TNIC (GTO

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

TNIC (GTO71)

La Taula Nacional de la Infància va constituir en el plenari de 5.12.2014 el grup Càlcul de la inversió pública en infància amb l'encàrrec d’establir els criteris i la fórmula per al càlcul de la inversió
pública en infància a Catalunya seguint recomanacions europees i internacionals
T7.5.1.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre el càlcul de la inversió pública en infància i adolescència - Taula Nacional de la
Infància
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Valor dicotòmic

T7.5.2.



 (100%)

Conèixer els pressupostos de tots els Departaments de la Generalitat per a Infància i Adolescència - Taula Nacional de la Infància
Valor dicotòmic

---



 (100%)

T7.5.3.

Conèixer el pressupost de les Administracions Catalanes per a Infància i Adolescència - Taula Nacional de la Infància

T7.5.4.

Disposar d’un sistema de càlcul de la inversió pública en infància i adolescència - Taula Nacional de la Infància

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

-----

-----

-----

No previsible
75%

Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre indicadors clau per conèixer i fer el seguiment de l’estat
de situació de la infància i l’adolescència

Objectiu estratègic 7.3.

2016

7.4.

---

Actuacions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (TNIC)

Promoure, conjuntament amb les institucions públiques i els agents socials, un model fonamentat en la cooperació
interinstitucional i interagències

Actuacions
Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre el desplegament territorial del Pacte per a la Infància

2015

Indicadors

7.2.

TNIC (GTO74)

Any proposta

Organisme/s

Valor 2017

Valor 2018

TNIC (GTO73)

La Taula Nacional de la Infància va constituir en el plenari de 2.07.2015 el grup Desplegament territorial del Pacte per a la Infància, amb l’encàrrec d’estudiar i fer propostes pel desplegament territorial
del Pacte per a la Infància.
T7.2.1.

Constituir un Grup de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional de la Infància sobre el desplegament territorial de Pacte per a la Infància - Taula Nacional de la Infància

T7.2.2.

Document amb propostes pel desplegament territorial del Pacte per a la Infància - Taula Nacional de la Infància, GTO73

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

---

---



---

 (100%)

---



Desplegament del Pacte per a la Infància
2016 (versió1.0)

Pàg. 126 / 189

Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 - 2018
PLANIFICACIÓ ANUAL 2016

|

Actuacions dels Departaments de la Generalitat de Catalunya

Annex 4. Actuacions dels Departamentals de la Generalitat de Catalunya
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Actuacions dels Departamentals de la Generalitat de Catalunya
Les actuacions dels departaments s’han compilat en agrupacions [Agrupacions d’actuacions departamentals] segons la seva temàtica. Concretament, enguany
s’han proposat 454 actuacions que s’han compilat en 71 agrupacions segons temàtica. De cada actuació s’identifica quin departament i unitat directiva o
organismes públic [Organisme/s] realitza l’actuació, l’any pel qual es fa la proposta [Any proposta] i els indicadors proporcionats pels Departaments [Indicadors] per
1
a fer el seguiment de les actuacions , dels quals es recull el valor de referència de l’any anterior [Valor n0], el valor esperat l’any de la planificació [Valor esperat] i el
valor assolit [Valor n1].
Actuacions proposades pels departaments incloses en la Planificació anual
Les actuacions s'inclouen en la Planificació anual quan disposen d'indicadors d’activitat clau per mesurar i fer el seguiment de l'actuació. És a dir, indicadors que
responen a un criteri d'idoneïtat: indicadors referits a infants i/o adolescents i el seu entorn: família, professionals o serveis.

Departament de Presidència
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

3.204.232,00 €

3.665.216,00 €

3.759.000,00 €

4.066.000,00 €

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

2016

404

PRE (SGE)

850

190.407

200.000

259.000

250.000

Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE)
D1.3.1.

Nombre de centres d'ensenyament participants al PCEE (curs escolar).

D1.3.2.

Nombre d’associacions esportives escolars (ESP)

Valor anual

1

445

Nombre de participacions d'infants i adolescents als JEEC (curs escolar).
Valor anual

1.3.

142

Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)
D1.2.1.

PRE (SGE)

Nombre d’alumnes de 3r i 4t de primària participants en el programa Esport Blanc Escolar (curs escolar)
Valor anual

1.2.

2016

D1.1.1.

PRE (SGE)

2016

Programa Esport blanc Escolar (PEEHC)

2015

1.1.

2015

Pressupost

2015

1. Promoció de l'esport escolar

1.101

1.100

1.068

1.000

Quan l’actuació o l’inidicador es planifica per primera vegada, el valor de l’indicador a en anys anteriors s’informa amb [---]
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

643

643

577

600

1.4.

2015

Valor anual

Càpsules audiovisuals d’esport escolar
D1.4.1.

PRE (SGE)

Nombre de càpsules audiovisuals d’esport escolar editades.
8

13

13

228.600,00 €

254.000,00 €

237.000,00 €

Valor anual

2. Promoció de l'activitat física
2016
2016 2016
2016
2016

2.3.

Pla de Formació Esportiva

0

0

10

PRE (CMMA)

PRE (CMMA)

8
PRE (SGE)
PRE (SGE)

Nombre de tècnics d’esports de primer nivell formats.
925

Valor anual

950

953

750

Programa FITJOVE (Pla Català d’Esport a l’Escola. PEEC)
Nombre d'alumnes de 4rt d’ ESO participants en la 1ª fase del programa FITJOVE (curs escolar).
Valor anual

D2.4.2.

PRE (SGE)

2016

Pla Nacional de Promoció de l’Activitat Física

D2.4.1.

2015

2.2.

2.4.

PRE (SGE)

Nombre d’actuacions d'informació, difusió i sensibilització a infants i adolescents del Programa Dones i Esport.
Valor anual

D2.3.1.

2015 2015

D2.1.1.

2015

Programa de Dones i Esport

2015

2.1.

195.000,00 €

2015

Pressupost

---

---

1.432

3.000

400

234

500

Funcional

Funcional

Funcional

Nombre d'alumnes de 4rt d'ESO participants en la 2ª fase del programa FITJOVE (curs escolar).
Valor anual

177

3. Programes i continguts audiovisuals amb participació d'infants i adolescents
Pressupost
3.1.

D3.1.1.

Nombre de programes informatius que ofereixen opinió dels infants i adolescents
Valor anual

3.2.

Funcional

Programes informatius que ofereixen opinió dels infants i adolescents

175

Iniciatives i projectes audiovisuals nous conduïts per adolescents
D3.2.1.

175

179

170

Nombre d’Iniciatives i projectes audiovisuals nous conduïts per adolescents
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

2

2

2

3.3.

Difusió llibre d'estil sobre producció i difusió de continguts en relació a la infància i l'adolescència

3.4.

Estudiar la presència i participació activa dels infants i adolescents en els mitjans de comunicació

4. Campanyes promocionals adreçades a la infància i l'adolescència
Pressupost
4.1.

Habilitació de l’espai del Festival de la Infància

4.2.

Producció i difusió de càpsules informatives 012

PRE CMMA)

Funcional

Funcional

584.000,00 €

73.000,00 €
PRE (DGACD)
PRE (DGACD)

Nombre de càpsutes 012 de temes d’infància i adolescència
Valor anual

4.3.

PRE (CMMA)

2

No informat

No informat

8

6
2015

D4.2.1.

2016 2016

Valor 2014

No informat

2016 2016

Valor anual

2015 2015

Indicadors

2015 2015

Actuacions

Campanya multimèdia sobre trànsit infantil

PRE (DGACD)

5. Programes i continguts audiovisuals adreçats a infants i adolescents

No informat

19

No informat

Súper 3. Programes adreçats especialment a infants i adolescents
D5.4.1.

PRE (CMMA)

PRE (DGACD)

2

3

Nombre de programes emesos en relació a l'esport escolar (SGE)
Valor anual

5.4.

No informat

Programa “En joc” a la Xarxa de Comunicació Local (Pla Català d’Esport a l’Escola. PEEC)
D5.3.1.

PRE (SGE)

PRE (CMMA)

Nombre d’exposicions programades adreçades als infants i adolescents
Valor anual

5.3.

2016 2016

D5.2.1.

2016

Exposicions Palau Robert per a grups escolars

Funcional

2016

5.2.

Funcional

2015 2015

Renovació del Grup Súper 3

Funcional

2015

5.1.

Funcional

2015

Pressupost

19

19

Nombre de programes de televisió adreçats als infants i adolescents (CCMA)

2

Canvis en les actuacions de 2015: 4.0.Campanyes promocionals adreçades a la infància i l'adolescència, 4.1.Producció i difusió de càpsules informatives 012, 4.2.Campanyes promogudes per l’Agència Catalana de la Joventut
(BSiF), 4.3.Campanya per informar sobre noves sortides laborals per reduir l’atur juvenil promoguda pel CCAM, 4.4.Campanya per informar del Pla de Garantia Juvenil promoguda pel SOC, 4.5.Acord FORTA (CCMA) amb la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors
Valor anual

7

11

11

Nombre d’infants i adolescents participants en programes de televisió (Infoka, Fish and Chips,...) (CCMA)

11

9.600

9.600

6.000

6.000
2015

11

Emissió de la sèrie “Wordgirl” (La Supermots), en horari lectiu al C·33 pel foment de l'anglès

2016

1.950

7.500

7.479

7.500

3

3

3

Nombre de programes de ràdio adreçats als infants i adolescents (CCMA)
Valor anual

5.7.

Emissió “Quèquicom”, el programa científic del 33

5.8.

APP Mediakids de foment de l'esperit crític

4

100

100
2016

400

PRE (CMMA)

2016

---

Emissió d'"Una mà de contes", en horari lectiu al Super3 pel foment de l'anglès

PRE (CAC)

PRE (CAC)

Nombre d’accessos als vídeos d'"Una mà de contes" (VO anglès ) (CCMA)
Valor anual

---

---

7.689

7.700

Celebració d’un grup de treball en el marc de la European Platform of Regulatory Authirities sobre protecció dels menors d’edat en
els talent shows
D5.9.1.

PRE (CAC )

Descàrregues de l'aplicació APP Mediakids de foment de l'esperit crític (CAC)
Valor anual

D5.9.1.

PRE (CAC )

2016

D5.8.1.

PRE (CMMA)

Nombre d’infants i adolescents que visiten les instal·lacions de Catalunya radio (CCMA)
Valor acumulat anual

D5.6.2.

2016 2016

16.208
2015

No informat

2015 2015

16.208

Catalunya Ràdio. Programes adreçats especialment a infants i adolescents
D5.6.1.

PRE (CMMA)

Nombre d’accessos als vídeos de la sèrie Worldgirl (VO anglès de La Supermots) (CCMA)
Valor anual

5.10.

Valor esperat 2016

8

D5.4.3.

D5.5.1.

5.9.

Valor 2015

7

Nombre de continguts audiovisuals oferts en línia als infants i adolescents (CCMA)

Valor acumulat anual

5.6.

Valor esperat 2015

7

D5.4.2.

Valor anual

5.5.

Valor 2014

Celebració d’un grup de treball sobre protecció dels menors d’edat en els talent show (CAC)
Valor dicotòmic

---

---

0%



Funcional

Funcional

Pressupost
6.1.

Funcional

Funcional

Estudiar la monitorització del respecte als drets dels infants en els mitjans de comunicació

2015

6. Actuacions per la promoció dels drets dels infants en els mitjans de comunicació
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors
D6.6.1.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Nombre d’actuacions del CAC en compliment de l’article 81, de la llei 22/2005, respecte la protecció dels drets dels infants.
Valor anual

45

10

14

No previsible

2.110,00

2.110,00
2015

2016

2015

2016

PRE (ICD)

2016

PRE (ICD)

2016

PRE (ICD)

2016

PRE (ICD)

2016

PRE (ICD)

Reunions del grup de treball de fills i filles de dones en situació de violència masclista
Valor anual

1

No informat

0

No previsible

Desplegament del Programa de Mesures de filles i fills de dones en situació de violència masclista
D44.2.1.

Nombre de dones ateses en el programa

D44.2.2.

Nombre d'homes atesos en el programa

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

44.3.

PRE (ICD)

2015

Grup de Treball de Filles i fills de dones en situació de violència masclista
D44.1.1.

44.2.

80.000,00 €

2015

44.1.

80.000,00 €

2015

Pressupost

2015

44. Programa de Mesures per a filles i fills de dones en situació de violència masclista

No informat

No informat

74

No previsible

No informat

No informat

3

No previsible

Servei d'Intervenció en crisi per a filles i fills de dones en situació de violència masclista
D44.3.1.

Nombre de nenes ateses en el servei

D44.3.2.

Nombre de nens atesos en el servei

Valor anual

Valor anual

No informat

No informat

2

No previsible

No informat

No informat

0

No previsible

7.870,00

7.870,00

45. Programa de prevenció de relacions abusives: 'Estimar no fa mal. Viu un amor lliure de violència'
Pressupost
45.1.

Nombre de nois i noies formats en el programa de prevenció de relacions abusives
Valor acumulat anual

71

No informat

19

No previsible

Formació a professionals dels Centres Residencials d'Acció Educativa i dels Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, en
prevenció d’abusos sexuals entre adolescents
D45.2.1.

Professionals formats en el programa de prevenció de relacions abusives
Valor acumulat anual

45.3.

28.090,00 €

Formació a alumnat del Cicles de Formació en Grau Superior Educació Infantil
D45.1.1.

45.2.

30.586,00 €

Vídeo clip viral campanya preventiva adolescents

193

No informat

132

No previsible
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

No informat

No informat

34.200

No previsible

No informat

15

No previsible

No informat

No informat

0

No previsible

Elaboració de recomanacions sobre els tractament informatiu de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals

PRE (CAC)

PRE (CAC)

Elaborar un document de recomanacions sobre els tractament informatiu de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals
Valor dicotòmic

---

---

0%



Elaboració de recomanacions sobre els estereotips de gènere a la publicitat
D45.6.1.

2016

No informat

Nombre de professionals formats
Valor anual

D45.5.1.

PRE (ICD)

2016

D45.4.1.

Elaborar un document de recomanacions sobre els estereotips de gènere a la publicitat
Valor dicotòmic

Pressupost total

3

Valor esperat 2016

Nombre de professionals formades
Valor anual

45.6.

Valor 2015

Formació a professionals en matèria de coeducació
D45.4.1.

45.5.

Valor esperat 2015

2016

Valor anual

45.4.

Valor 2014

Nombre de visionats del vídeo clip
2015

D45.3.1.

---

---

0%



Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

3.432.832,00 €

3.919.216,00 €

4.580.000,00 €

4.343.980,00 €

Pressupost 2017

Pressupost 2018

3

Inclou la previsió pressupostària de les agrupacions d’actuacions de l’ICD, núm. 44 i 45, amb un pressupost 2016 de 9.980 €.
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Departament de Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Pressupost 2017

Actuacions
Indicadors

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

7. Actuacions de foment dels valors democràtics i suport a la participació ciutadana del col·lectiu d'infància i adolescència

7.1.

Formació en matèria de memòria, pau i drets humans, adreçada a centres educatius

7.2.

Cicle a la Filmoteca de Catalunya adreçat a l'alumnat per tal de fomentar la cultura de pau i dels drets humans

845

2

2

1
2015

1

2016

70%
GOV

2016

70%

GOV

Nombre de projectes seleccionats en matèria de qualitat democràtica adreçats a infants i adolescents.
Valor anual

2

0

1

1

Premi a experiències de participació a l’escola o de foment de la pràctica dels valors democràtics a l’escola desenvolupades en
centres educatius de primària i secundària
D7.6.1.

GOV

2015

50%

Línia d'ajuts a la recerca en matèria de qualitat democràtica
D7.5.1.

GOV

Grau d’execució – progrés de la producció de l’audiovisual “Les nostres institucions”
Valor dicotòmic

7.6.

600

"Les nostres institucions" producció d’un audiovisual televisiu
D7.4.1.

7.5.

623

Nombre de cursos de formació adreçats a professors d’ESO i Batxillerat en matèria de memòria , pau i drets humans
Valor anual

7.4.

950

Cursos adreçats a professorat d’ESO i Batxillerat en matèria de memòria , pau i drets humans
D7.3.1.

GOV

Nombre d’alumnes assistents a les sessions de la Filmoteca de Catalunya per tal de fomentar la cultura de pau i dels drets humans
Valor anual

7.3.

GOV

2015

D7.2.1.

38.000,00 €
2016 2016

43.582,89 €

2016

23.000,00 €

2015 2015

59.765,80 €

2015

Pressupost

Nombre d’escoles participants al premi Participa a l’Escola)
Valor anual

27

30

41

30

38.000,00 €

31.003,99 €

38.000,00 €

16

10

975

1.500

8. Actuacions de formació i sensibilització del Memorial Democràtic
Pressupost

25.498,14 €

D8.0.1.

Nombre d’activitats de formació i sensibilització del Memorial democràtic

D8.0.2.

Nombre de participants en les activitats de formació i sensibilització del Memorial democràtic

Valor anual

Valor anual

22
1.350

25
1.500
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Agrupació d’actuacions departamentals
Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

No informat

No informat

50%



2015

 (100%)

No informat

No informat

100

100

Signatura d’un conveni amb el Departament d’Ensenyament i amb el Consell de Coordinació Pedagògica de l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona

8.6.

Acte anual per a estudiants amb motiu del Dia Internacional de Commemoració a les Víctimes de l’Holocaust

700

700
2015

No informat

GOV

2015

2016

GOV

2016

 (100%)

Publicació de materials de suport al professorat i a l’alumnat de secundària sobre continguts propis del Memorial Democràtic.
Col·leccions: Eines de Memòria i els Quaderns Didàctics

GOV

Nombre de publicacions de suport al professorat i a l’alumnat de secundària sobre continguts propis del Memorial Democràtic
Valor anual

No informat

2

2

4

Publicació de la convocatòria de Premi en Memòria Democràtica pels Treballs de recerca d’estudiants de batxillerat
D8.9.1.

GOV

Grau d’avenç de la producció d’un vídeo Temps de Memòria
Valor dicotòmic

8.9.

No informat

Producció d’un vídeo Temps de Memòria que pretén sensibilitzar als joves en el tema de la memòria històrica. La història explicada
en veu dels seus protagonistes o d’unes persones compromeses amb el passat

D8.8.1.

GOV

Nombre d’alumnes assistents a l’acte per a estudiants
Valor anual

8.8.

GOV

Nombre de participants a les jornades d‘experiències didàctiques en memòria democràtica

8.5.

D8.7.1.

2016

1

2016 2016

2

2015

2

2015 2015

2

Tallers, rutes, exposicions i altres activitats relacionades amb la memòria històrica. Aquestes activitats s’han vingut realitzant a
diferents espais de memòria (patrimoni) o conjuntament amb d’altres entitats relacionades amb el tema
Valor anual

8.7.

GOV

Nombre de cursos de formació a professorat per treballar a l’aula amb recursos didàctics els coneixements, valors i continguts del Memorial Democràtic amb infants i adolescents.
Valor anual

D8.6.1.

GOV

GOV

2016

No informat

2015

Valor dicotòmic

D8.4.1.

Valor esperat 2017

Grau d’execució del documental Camins destinat a estudiants de secundària i batxillerat per treballar la implicació del franquisme i el nacionalsocialisme

Organització de cursos dirigits a la comunitat educativa per treballar a l’aula amb recursos didàctics els coneixements, valors i
continguts del Memorial Democràtic amb infants i adolescents
D8.3.1.

Organisme/s

Valor 2016



Elaboració documental Camins destinat a estudiants de secundària i batxillerat per treballar la implicació del franquisme i el
nacionalsocialisme
D8.2.1.

8.4.

Valor esperat 2016

Grau d’execució del projecte educatiu del Banc Audiovisual de Testimonis (1931-1980)
Valor dicotòmic

8.3.

Valor 2015

Elaboració del projecte educatiu del Banc Audiovisual de Testimonis. Recull de testimonis del període entre 1931 i 1980 sobre la
història contemporània del nostre país a fi d’utilitzar-lo a l’aula
D8.1.1.

8.2.

Valor esperat 2015

2015

8.1.

Valor 2014

2015

Indicadors

Pressupost 2018

Any proposta
2016

Pressupost
Actuacions

Realització trobada petites Elna
Valor anual

No informat

1

No informat

1
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Agrupació d’actuacions departamentals
Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

8.10.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Col·laboració amb entitats europees per formar a professorat amb temes com les memòries creuades, el tractament del passat a
l’aula, del passat al present
D8.10.1.

2015

Indicadors

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

2016

Pressupost
Actuacions

GOV

Nombre de participants en els projectes
Valor anual

Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge
Pressupost total

No informat

No informat

200

200

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

85.263,94 €

61.000,00 €

74.586,88 €

76.000,00 €

Pressupost 2017

Pressupost 2018
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Departament d’Ensenyament
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

10. Atenció als alumnes amb situació de vulnerabilitat, atenció a la diversitat i escolarització allunyada del lloc de residència
2015
2015
2015

ENS

Nombre d’ajuts de menjador atorgats a infants i adolescents
67.000

D10.4.2.

Nombre d'ajuts que cobreixen el total del cost del menjador

D10.4.3.

Nombre d'alumnes amb ajut de transport

79.000

6.600

11.000

11.500

17.700

Dotar de material escolar als centres públics
D10.5.1.

ENS

28,5

Facilitar transport, menjador escolar i ajuts per a menjador escolar per a infants en situació de vulnerabilitat (PALCPIS, A.5)
D10.4.1.

10.5.

43,5

Nombre de dotacions d'unitats docents en centres de justícia juvenil
28,5

10.4.

ENS

Nombre de dotacions d'unitats docents en aules hospitalàries i hospitals de dia per a adolescents

Dotar d'unitats docents en centres de justícia juvenil
D10.3.1.

ENS

10

Dotar d'unitats docents les aules hospitalàries i els hospitals de dia per a adolescents

41,5
10.3.

ENS

Nombre de dotacions d'unitats docents en centres residencials
8,5

D10.2.1.

ENS

2015

Dotar d'unitats docents els centres residencials d'educació intensiva
D10.1.1.

10.2.

171.164.500,00 €

2015

10.1.

156.224.914,59 €

2015

Pressupost

Nombre de centres que reben dotació de material escolar
920

10.6.

Revisar els criteris de distribució dels ajuts socials per a menjador escolar (PALCPIS, A.4)
D10.6.1.

Grau de cobertura del total de l'import de la beca menjador per als alumnes més necessitats
100%

100%
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
2015

ENS

2015

ENS

2015

Valor esperat 2017

ENS

ENS

ENS

Nombre d'activitats formatives al professorat i especialistes en atenció a la diversitat
236

317

Elaborar el Decret que regula l'atenció a les necessitats educatives de l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu
D10.9.1.

Organisme/s

Valor 2016

1.050

Formar el professorat i especialistes en atenció a la diversitat
D10.8.1.

Grau d'avenç del Decret regulador de l'atenció a les necessitats educatives de l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu
25%

10.10.

Valor esperat 2016

Nombre d'alumnes atesos al projecte de promoció escolar de l'alumnat del poble gitano.
1.329

10.9.

Valor 2015

Mantenir el projecte de promoció escolar de l'alumnat del poble gitano
D10.7.1.

10.8.

Valor esperat 2015

2015

10.7.

Valor 2014

2015

Indicadors

Pressupost 2018

Any proposta

75%

Atendre els alumnes amb situació de vulnerabilitat i atenció a la diversitat (TIS, vetlladors, USEE...) (PALCPIS, A.21)
D10.10.1. Nombre d'Unitats de Suport a l'Educació Especial
373

428

87

180

D10.10.2. Dotacions de tècnics d'integració social (TIS)
D10.10.3. Dotacions d'auxiliar d'educació especial (vetlladors propis)
119

119

27.791

27.892

8.745

8.745

427

610

686

637

D10.10.4. Nombre d'hores setmanals contractades vetlladors
D10.10.5. Nombre d'hores setmanals contractades zeladors
D10.10.6. Dotacions d'educadors d'educació especial
D10.10.7. Nombre de dotacions d'aula d'acollida

10.11.

Facilitar atenció educativa domiciliària
D10.11.1. Nombre d'alumnes atesos en atenció educativa domiciliària
383

No informat
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

11. Orientació, desenvolupament curricular i clima de centre

D11.2.2.

Nombre d'alumnes de lr d'ESO que participen en el Programa Intensiu de Millora
2.043

ENS

3.500

Percentatge d'alumnes que reben Suport Escolar Personalitzat per l'adquisició del procés de lectura i escriptura
No informat

D11.3.2.

Percentatge d'alumnes que reben Suport Escolar Personalitzat per a l'assoliment d'habilitats matemàtiques

D11.3.3.

Percentatge d'alumnes que reben Suport Escolar Personalitzat per a l'adquisició de l'hàbit de treball i organització

D11.3.4.

Percentatge d'alumnes que reben Suport Escolar Personalitzat per a l'atenció singularitzada a altes capacitats

D11.3.5.

Percentatge d'alumnes que reben Suport Escolar Personalitzat per altres àmbits d'aprenentatge que es reforcen

35,2%
11,5%
1,3%
6,8%

No informat
No informat
No informat
No informat

Orientació i informació a l'alumnat: Estudiar a Catalunya
Nombre de visites a l'espai web d’orientació i informació a l'alumnat: Estudiar a Catalunya
919.997

No informat

Currículum i orientació
D11.5.1.

ENS

230

Mantenir el Suport Escolar Personalitzat (SEP)

45%

11.5.

2015

Centres que apliquen el Programa Intensiu de Millora

D11.4.1.

2015

D11.2.1.

141

11.4.

ENS

286

Mantenir el Programa Intensiu de Millora (PIM)

D11.3.1.

ENS

Nombre de centres que faran Servei Comunitari
152

11.3.

ENS

2015

Implementar el Servei Comunitari
D11.1.1.

11.2.

74.288.494,00 €

2015

11.1.

75.400.000,00 €

2015

Pressupost

Desenvolupament del currículum competencial
---

100%
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
2015

Valor esperat 2017

ENS

2015

Organisme/s

Valor 2016

ENS

2015

Valor esperat 2016

Impulsar programes de segones oportunitats
D11.6.1.

ENS

ENS

ENS

ENS

Nombre d'alumnes beneficiaris de programes de segones oportunitats
253

11.7.

Valor 2015

2015

Valor esperat 2015

2015

11.6.

Valor 2014

2015

Indicadors

Pressupost 2018

Any proposta

0

Reforçar els programes i les actuacions específiques de suport escolar adreçats als alumnes en situació o risc d’exclusió social
(ampliació horària, projectes singulars,...)
D11.7.1.

Nombre d'alumnes beneficiaris d'ampliació horària

D11.7.2.

Nombre d'alumnes beneficiaris d'Unitat d'Escolarització Compartida

D11.7.3.

Nombre d'alumnes beneficiares de projectes singulars

48.254
1.624

1.600

2.762
11.8.

3.000

Ampliar l’oferta formativa adreçada als joves més grans de 16 anys que no han assolit els objectius de l’educació secundària
obligatòria (PALCPIS A.22)
D11.8.1.

Nombre d'alumnes beneficiaris de PQPI (13/14) - Programa Formació Inserció

D11.8.2.

Nombre d'alumnes beneficiares de CAMP - Curs específic d'accés als cicles de grau mitjà

7.537
487
11.10.

11.11.

7.250
No informat

Elaborar orientacions i recursos per millorar el clima convivencial dels centres
D11.9.1.

Nombre de centres que han utilitzat l'aplicació informàtica per millora de la convivència

D11.9.2.

Nombre de consultes per millora de la convivència

1.624

1.700

34.423

54.000

Elaborar protocols per a la millora de la convivència
D11.10.1. Relació de protocols elaborats per a la millora de la convivència
7

9

159.480,00 €

560.000,00 €

12. Actuacions amb l’entorn i els agents del territori
Pressupost
12.1.

Implementació dels Plans educatius d’entorn com una iniciativa de coresponsabilització educativa (PALCPIS, A.25)
D12.1.1.

Nombre de Plans Educatius d'Entorn
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

96

114

D12.1.2.

Nombre de centres participants de Plans Educatius d'Entorn

D12.1.3.

Nombre d’actuacions per a famílies en el marc dels Plans educatius d’entorn

889

Valor 2015

Valor esperat 2016

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

889

889

889

13. Actuacions que afavoreixen la interrelació d'Escola i Família

ENS

Nombre de visites al web Família i Escola. Junts x l'Educació
279.336

Elaboració d'una guia per a famílies sobre l'escolarització i atenció a alumnes amb necessitats educatives especials
D13.3.1.

ENS

170

Elaborar i difondre de continguts al web Família i Escola. Junts x l'Educació (nou 2015)

149.366
13.3.

ENS

Nombre de centres que fan servir l'aplicació informàtica Escola i Família.
---

D13.2.1.

2015

Elaborar i difondre recursos per promocionar la implicació de la família en el procés escolar i educatiu dels fills
D13.1.1.

13.2.

Funcional

2015

13.1.

Funcional

2015

Pressupost

Elaboració de la guia per a famílies sobre l'escolarització i atenció a alumnes amb necessitats educatives especials

14. Salut i Escola
Funcional

Funcional

14.1.

Implementar el Pla de Salut a l'Escola

14.2.

Implementar el Pla de Salut Escola i Comunitat

14.3.

Desenvolupar programes de prevenció i promoció de la salut en centres educatius de primària i secundària (PALCPIS, A.1)
D14.3.1.

2015 2015 2015

Pressupost

ENS
ENS
ENS

Cobertura dels programes de prevenció i promoció de la salut en centres educatius de primària i secundària

Departament d’Ensenyament
Pressupost total

Executat 2014

Pressupost 2015

231.784.394,59 €

246.012.994,00 €

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018
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Departament de Salut
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Funcional

Funcional

Funcional

No disponible

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

D15.1.1.

2016

Web Sexe Joves. Informació i consultes telemàtiques. Joves que xategen amb professionals de salut

SLT

2016

15.1.

2015

Pressupost

2015

15. Atenció a la salut de la població adolescent

SLT

Nombre d’accessos a la web Sexe Joves
Valor acumulat anual

48.830

49.000

44.172

No previsible

Funcional

Funcional

No disponible

16. Activitats per a la millora en la qualitat de les intervencions en salut
Pressupost

Projecte Aplicació de les tecnologies de la informació per a millorar les intervencions en problemes de salut crònics a la infància

Nombre de participants en la prova del projecte Pegassus d’aplicació de les tecnologies de la informació per a millorar les intervencions en problemes de salut crònics a la
infància
175

Definició d'una estratègia conjunta entre Salut i Ensenyament per tal que l’atenció sigui de qualitat (PISMA)
D16.2.1.

SLT

SLT

Grup Mixt (reunions periòdiques): temes de salut i educació
3

Valor acumulat anual

16.3.

45

2016

16.2.

50

2016

50

Valor acumulat anual

2015

D16.1.1.

2015

16.1.

Funcional

3

3

3

Activitats de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQUAS) contribuiran a la millora de la qualitat i difusió de bones pràctiques
(coordinació guies de pràctica clínica i recerca clínica) en l'àmbit d'infància i adolescència.

17. Prevenció de la salut
30.500.000,00 €

Protocol per l’alumnat amb al·lèrgies alimentaries i al làtex
D17.1.1.

No informat

90%

SLT

SLT

 (100%)

Protocol d’actuació per a la Diabetis a l’escola
D17.2.1.

No disponible

Elaboració del protocol per l’alumnat amb al·lèrgies alimentàries i al làtex
Valor dicotòmic

17.2.

30.500.000,00 €

2015

17.1.

30.500.000,00 €

2015

Pressupost

Actualització del protocol d’actuació per a la diabetis a l’’escola, juntament amb el Dep. Ensenyament
Valor dicotòmic

 (100%)
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Valor esperat 2016

17.3.

Programa de prevenció d’accidents i lesions

17.4.

Desenvolupar programes de prevenció i promoció de la salut en centres educatius de primària i secundària (PALCPIS, A.1)

17.5.

Programa de vacunació a la infància
D17.5.1.

2016 2016 2016

Valor 2015

2016

Valor esperat 2015

2015 2015 2015

Valor 2014

2015

Indicadors

SLT
SLT
SLT

Grau de cobertura primovacunació
Valor percentual anual

93%

95%

93%

No previsible

96.752,84 €

96.752,84 €

96.752,84 €

No disponible

18. Programa de Salut maternoinfantil
Pressupost

Protocol detecció precoç i atenció a maltractaments aguts a la infància (Protocol clinicoassistencial) / Gestió i seguiment del RUMI
Nombre de registre de casos al Registre Unificat de Maltractament Infantil: RUMI Hospitals
314

453

No previsible

Protocol de Seguiment de l'embaràs i del puerperi a Catalunya
Edició de la Guia de l'embarassada

18.3.

Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica (Infància amb salut) "Nen Sa"

18.4.

Detecció dels signes d'alerta en comunicació en el Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica
(Infància amb Salut)
D18.4.1.

Jornada Tècnica sobre el protocol detecció precoç i atenció a maltractaments aguts a la infància

D18.4.2.

Reunions de seguiment sobre el protocol detecció precoç i atenció a maltractaments aguts a la infància

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

18.5.

2

1
2

1
1

SLT

SLT

No previsible

Cursos sobre lactància materna.
Valor acumulat anual

1

2

2

3

Programa Salut i Escola
D18.6.1.

SLT

SLT

No previsible

Promoció a la lactància materna
D18.5.1.

18.6.

1

2016 2016

 (100%)

2016

Valor dicotòmic

2016

D18.2.1.

SLT

2015 2015

18.2.

317

2015

Valor acumulat anual

2015

D18.1.1.

SLT

2015

18.1.

Cursos de formació continuada per a professionals sanitaris del Programa Salut i Escola
Valor acumulat anual

2

7

6

11
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

2015

2016

SLT

2015

2016

SLT

2015

2016

SLT

2015

2016

SLT

2015 2015

2016 2016

18.13.

Pla Salut Sexual en població vulnerable: educació en afectivitat i sexualitat coordinat amb els eixos del Pla SEC i del PSiE
Complementari en l'àmbit extraescolar

2016

SLT

18.14.

Abordatge integral de la primera infància i l’etapa escolar amb integració funcional dels centres de desenvolupament infantil i atenció
precoç (CDIAP), els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) i els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP)
(PISMA)

2016

SLT

2016

Valor esperat 2016

2015

Valor 2015

2015

Valor esperat 2015

2015

Valor 2014

SLT

18.7.

Programa Infància sense fum : Formació de professionals d'AP i PSiE etc.
D18.7.1.

Cursos realitzats sobre el programa Infància sense fum

D18.7.2.

Professionals formats en el programa Infància sense fum

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

18.8.

3

3

600

766

800

Nombre d’entitats subvencionades pel programa Salut bucodental
Valor acumulat anual

2

2

2

2

Programa de cribratge de la hipoacúsia neonatal: Protocol per a professionals, tríptic, registre i formació (Maternitats publiques i
implementació a la xarxa privada)
D18.9.1.

Nombre de casos diagnosticats d’hipoacúsia
Valor acumulat anual

18.10.

863

3

Programa de salut bucodental per a població desafavorida (Subvenció a Odontologia solidària i coordinadora de salut)
D18.8.1.

18.9.

3

110

No informat

80

No previsible

Programa de Detecció precoç neonatal de metabolopaties congènites
D18.10.1. Nombre de casos diagnosticats de MCF
Valor acumulat anual

72

No informat

No informat

18.11.

Diagnòstic prenatal d'anomalies congènites (Sd. Down/Sd Edwards/S Patau etc).

18.12.

Prevenció d'embarassos no desitjats: accessibilitat a Kits anticoncepció emergència per embarassos no desitjats
Complementari amb el eixos del Pla SEC Pla SSPV i PSiE

No previsible
SLT
SLT

D18.12.1. Nombre de Kits d'anticoncepció emergència per embarassos no desitjats, dispensats
Valor acumulat anual

No informat

No informat

63.000

No previsible

19. Promoció de la salut
Pressupost
19.1.

67.350,00 €

Trastorn del comportament alimentari. Guia per l’atenció primària de salut

67.350,00 €

67.350,00 €

No disponible
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions

D19.4.1.

Nombre d’escoles que visiten els “tallers interactius del peix” durant l’any

D19.4.2.

Nombre d’infants que visiten els “tallers interactius del peix” durant l’any

10
300

Valor acumulat anual

418

5

5

No previsible

150

150

No previsible

Nombre de kits pel raspallat dental lliurats a l'escola
Valor anual

No informat

No informat

19.6.

Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable PAAS

19.7.

Programa Salut i Escola

19.8.

Promoció del consum de fruita a les escoles en el marc del PINSAP

40.000

60.000
SLT
SLT
SLT

Centres participants a l’activitat " A l'escola mengem més fruita" en el marc del PINSAP
Valor acumulat anual

D19.8.2.

SLT

SLT

450

Programa de raspallat dental "Kit lliurat a l’escola"

D19.8.1.

2016 2016

300

Programa Salut als Barris " Tallers interactius del peix"

D19.5.1.

2016

418

Valor acumulat anual

19.5.

SLT

SLT

Revisions de menús en centres docents
Valor acumulat anual

19.4.

2016

D19.3.1.

2016 2016 2016

Revisió de programacions de menús en centres docents

2016

19.3.

2015 2015

Recomanacions per a la millora de les programacions de menús en menjador escolar

Valor esperat 2016

2015

19.2.

Valor 2015

2015

Valor esperat 2015

2015 2015 2015

Valor 2014

2015 2015

Indicadors

1.354

1.300

1.236

1.212

170.000

170.000

Alumnes participants a l’activitat " A l'escola mengem més fruita" en el marc del PINSAP
Valor acumulat anual

170.854

170.000

19.9.

Guia alimentació saludable etapa infantil ( presentació i distribució a través de pàgina web)

19.10.

Document de consens de recomanacions per a l'alimentació en la primera infància (0-3 anys)

SLT
SLT

D19.10.1. Elaborar un document de consens de recomanacions per a l'alimentació en la primera infància (0-3 anys)

19.11.

No informat

No informat

 (100%)

Actualització de recomanacions per als menús de campus esportius i casals d'estiu

2015

Valor dicotòmic

SLT

D19.11.1. Actualització del document de recomanacions per als menús de campus esportius i casals d'estiu
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Valor 2015

No informat

 (100%)

Valor esperat 2016

Assessorament en trastorns de la conducta alimentària

2016

Valor esperat 2015

2016 2016

19.12.

Valor 2014

No informat

2015

Valor dicotòmic

2015

Indicadors

SLT

D19.12.1. Nombre consultes en trastorns de la conducta alimentària
Valor anual

No informat

No informat

2

19.13.

Desenvolupar programes de prevenció i promoció de la salut en centres educatius de primària i secundària. PALCPIS

19.14.

Elaboració i difusió del document "Acompanyar els àpats dels infants-Consells per a menjadors escolars i famílies"

No previsible
SLT
SLT

D19.14.1. Elaboració i difusió del document "Acompanyar els àpats dels infants-Consells per a menjadors escolars i famílies"
0%



Actualització, edició i difusió de la guia "Recomanacions alimentàries per a la primera infància (0-3 anys)"

2016

---

SLT

2016

19.15.

---

SLT

2016

Valor dicotòmic

SLT

D19.15.1. Actualització, edició i difusió de la guia "Recomanacions alimentàries per a la primera infància (0-3 anys)"
Valor dicotòmic

19.16.

---

---

0%



Campanya promoció de llegums (any internacional de les llegums): elaboració de documents, jornades i difusió a les escoles
D19,16.1. Realització d'una campanya de promoció de llegums (any internacional de les llegums)
Valor dicotòmic

---

---

0%



Funcional

Funcional

Funcional

No disponible

Pressupost

Activitats de desenvolupament de les línies estratègiques i objectius definits en el Pla integral de salut mental (2014) Pla atenció
integrals trastorns d'espectre autista (TEA)
D20.1.1.

Territoris on es posen en marxa activitats pel desenvolupament de les línies estratègiques i objectius definits en el Pla d’atenció a Persones amb trastorn de l’espectre autista.

D20.1.2.

Nombre de persones <18 anys que cobriran els Territoris on es posen en marxa activitats pel desenvolupament de les línies estratègiques i objectius definits en el Pla d’atenció a
Persones amb trastorn de l’espectre autista.
Valor acumulat anual

7

276.198

276.198

Avaluar la prova pilot del Pla atenció integrals trastorns d'espectre autista (TEA) (2015)
D20.2.1.

No previsible

No previsible
SLT

Realitzar l'avaluació de la prova pilot del Pla atenció integrals trastorns d'espectre autista (TEA)
Valor dicotòmic

20.3.

276.198

7

Elaboració del protocol pel maneig del TDAH

No informat

No informat

 (100%)
2016

20.2.

7

2015

Valor acumulat anual

2015

20.1.

2015

20. Pla Director de Salut Mental i Addiccions

SLT
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor 2015

Valor esperat 2016

No informat

28%

No previsible
2015

2016

SLT

2016

SLT

2016

Activitats d’atenció als infants i adolescents que pateixen malalties agudes i cròniques, incloent la malaltia mental i la discapacitat, a
través de totes les línies assistencials del sistema sanitari públic : Xarxa d’atenció primària, hospitalària general,...

2015

No informat

Valor percentual anual

20.4.

Valor esperat 2015

Implantació en el territori del Programa de psicosi incipient

2015

D20.3.1.

SLT

21. Prevenció de les drogodependències
Pressupost

8

8

8

11

Programes preventius Drogues i Alcohol en l’àmbit familiar, 'Connecta amb els teus fills’

Nombre de pares i mares participants en el programa de prevenció del consum d'alcohol i drogues en l'àmbit familiar, CONNECTA AMB ELS TEUS FILLS
1.400

1.578

1.700

7.722

Valor acumulat anual

7.722

7.722

9.000

Programes a col·lectius específic: ‘Rumba a tu son’ per generar actituds reflexives envers riscos associats al consum entre joves
llatinoamericans
D21.4.1.

SLT

Nombre d'alumnes de centres d'educació primària que han participat al programa de prevenció universal del consum d'alcohol i drogues en l'àmbit educatiu, l'AVENTURA DE LA
VIDA
2016

D21.3.1.

2016

1.400

Valor acumulat anual

Programes de prevenció universal en l'àmbit de la prevenció de consum d'alcohol i drogues. Àmbit educatiu (17 programes
educatius adreçats a centres d'educació primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i programes de qualificació professional)

2015

D21.2.1.

21.4.

No disponible

Nombre de municipis on s'implementa el programa de prevenció del consum d'alcohol i drogues en l'àmbit comunitari, FITJOVE
Valor acumulat anual

21.3.

325.731,43 €

Programes preventius en l'àmbit de la prevenció de consum d'alcohol i drogues en l'àmbit comunitari, FITJOVE
D21.1.1.

21.2.

325.731,43 €

2015

21.1.

325.731,43 €

SLT

Nombre de participants en el programa de prevenció del consum d'alcohol i altres drogues entre joves d'origen llatinoamericà, RUMBA A TU SON
800

800

800

1.500

291.650,37 €

291.650,37 €

291.650,37 €

No disponible

Valor acumulat anual

D22.1.1.

2016

Pla per l’accessibilitat dels preservatius als joves

2016 2016

22.1.

2015

Pressupost

2015 2015

22. Programa per a la prevenció i assistència de la Sida

SLT

Preservatius distribuïts a través del Pla accessibilitat dels preservatius als joves
Valor acumulat anual

22.2.

Programes preventius de la SIDA (Subvencions a ONG)

22.3.

Programes preventius de la SIDA

584.278

584.278

507.000

558.000
SLT
SLT

Desplegament del Pacte per a la Infància
2016 (versió1.0)

Pàg. 148 / 189

Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 - 2018
PLANIFICACIÓ ANUAL 2016

Actuacions dels Departaments de la Generalitat de Catalunya | Departament de Salut
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Actuacions
Indicadors
D22.3.1.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Nombre de materials sol·licitats ("1es vegades", " A mi també em passa" "Fes-te'l teu" "Surt de dubtes")
Valor acumulat anual

Departament de Salut
Pressupost total

24.663

24.663

14.515

No previsible

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

31.281.484,64 €

31.281.484,64 €

31.281.484,64 €

No disponible
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Departament d’Interior
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

23. Programa de relació de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra amb la Comunitat Educativa

32.280

39.200

26.894

29.700

Formació en Prevenció situacions de risc
D23.2.1.

Nombre de xerrades en prevenció situacions de risc adreçades a adolescents

D23.2.2.

Nombre d’assistents a les xerrades en prevenció situacions de risc
Valor acumulat anual

912
27.018

1.000

721

750

29.000

22.451

23.250

Formació en Presentació dels Mossos d'Esquadra
D23.3.1.

Nombre de xerrades de presentació dels Mossos d’Esquadra adreçades a adolescents.

D23.3.2.

Nombre d’assistents a les xerrades presentació dels Mossos d’Esquadra

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

528
16.270

650

592

595

19.500

18.479

18.623

Formació en Violència masclista
D23.4.1.

Nombre de xerrades sobre violència masclista adreçades a adolescents

D23.4.2.

Nombre d’assistents a les xerrades sobre violència masclista

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

834
24.466

900

683

690

26.100

20.385

20.700

Funcional

Funcional

Funcional

2016

990

2016

886

INT (DGP)

2016

1.400

INT (DGP)

2016

1.134

INT (DGP)

2016

Nombre d'assistents a les xerrades en drogues

2015

D23.1.2.

INT (DGP)

2015

Nombre de xerrades en drogues adreçades a adolescents

Valor acumulat anual

23.4.

Funcional

2015

D23.1.1.

Valor acumulat anual

23.3.

Funcional

Formació en Drogues. Prevenció infraccions

Valor acumulat anual

23.2.

Funcional

2015

23.1.

Funcional

2015

Pressupost

INT (DGP)

24. Programa de prevenció de situacions de risc i relacions abusives
Pressupost
24.1.

Formació en Internet Segura

Funcional
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

D24.1.2.

Nombre d’assistents a les xerrades sobre Internet Segura

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

24.2.

4.126
119.000

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

4.500

4.313

4.350

130.500

122.307

126.150

Formació en seguretat viària
D24.2.1

.Nombre de xerrades en seguretat viària adreçades a adolescents

D24.2.2.

Nombre d’assistents a les xerrades en seguretat viària

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

1.487
42.916

1.600

1.291

1.300

47.600

35.436

35.750

24.3.

Creació d'indicadors que detectin el impacte de la violència en els menors d'edat fills/es víctimes mortals de la violència masclista en
l'àmbit de la parella

24.4.

Seguiment dels procediments policials d'atenció a menors d'edat víctimes de violència domèstica
D24.4.1.

Menors d’edat víctimes mortals de violència masclista en l’àmbit de la parella amb el resultat de mort de la mare

D24.4.2.

Menors d’edat víctimes mortals de violència masclista en l’àmbit de la parella sense resultat de mort de la mare

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

D24.4.3.

0
0

No previsible

2

No previsible

0

2016

Nombre de xerrades sobre Internet Segura adreçades a adolescents

2016 2016

Valor 2014

D24.1.1.

2015

Indicadors

2015 2015

Actuacions

INT (DGP)

INT (DGP)
INT (DGP)

No previsible
No previsible

Menors d’edat orfes per violència masclista en l’àmbit de la parella (3) Xifra que pot variar en funció si es considera el menor d’edat orfe de mare, o bé, de pare i mare. Concretarem aquest punt quan disposem de la
informació.

Valor acumulat anual

D24.4.4.

11

No previsible

9

No previsible

Víctimes menors d’edat en seguiment actiu al Sistema Integral d'Atenció a les Víctimes (SIAV)
Valor acumulat anual

1.548

No previsible

1.617

No previsible

431.677,80 €

394.100,00 €

357.500,84 €

350.000,00 €

Nombre de conferències del programa Game Over / any

D25.1.2.

Nombre de participants del programa Game Over / any

Valor acumulat anual

Valor anual

25.2.

912
54.132

700

912

900

40.000

46.017

45.000

Formació pràctica adreçada a infants i joves amb bicicletes, ciclomotors o motocicletes

2016

D25.1.1.

INT (SCT)

2016

Programa Game Over: xerrades - col·loqui en centres educatius de secundària que fan joves afectats per una lesió del sistema
nerviós

2015

Pressupost
25.1.

2015

25. Pla de formació de Trànsit

INT (SCT)
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Actuacions dels Departaments de la Generalitat de Catalunya | Departament d’Interior
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

252

100

256

175

100

112

130

Sessions formatives amb ciclomotors i/o motocicletes
143

Formació de formadors per al professorat
D25.3.1.

INT (SCT)

INT (SCT)

Cursos per a professors de les policies
Valor anual

2

4

2

3

Formació de formadors per a monitors de les policies
D25.4.1.

2016

Valor esperat 2016

2016

Valor 2015

D25.2.2.

Valor acumulat anual

25.4.

Valor esperat 2015

Jornades amb bicicletes
Valor acumulat anual

25.3.

Valor 2014

D25.2.1.

2015

Indicadors

2015

Actuacions

Cursos per a monitors de les policies
Valor anual

Departament d’Interior
Pressupost total

6

4

2

4

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

431.677,80 €

394.100,00 €

357.500,84 €

350.000,00 €

Pressupost 2017

Pressupost 2018
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Actuacions dels Departaments de la Generalitat de Catalunya | Departament de Territori i Sostenibilitat

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
• Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

359.586,51 €

374.438,39 €

340.951,91 €

380.448,90 €

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

D26.1.1.

585

585

610

TES

646

Xarxa d'escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya
D26.2.1.

TES

Centres educatius que formen part de la xarxa d’Escoles Verdes (curs escolar)
Valor de tall a desembre

26.2.

2016

Programa Escoles Verdes

2016

26.1.

2015

Pressupost

2015

26. Actuacions en educació per a la sostenibilitat

Centres participants a la Xarxa d'escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (curs escolar)
1.238

1.238

42.650.156,00 €

57.854.000,00 €

Valor de tall a desembre

1.284

1.284

D27.1.1.

TES

Habitatges d’Inclusió cedits a entitats/associacions
498

27.4.

3.231

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió i allotjaments d'acollida
D27.3.1.

TES

Ajuts implícits del parc públic de la Generalitat
3.231

27.3.

TES

31.500

Xarxa de Mediació per al Lloguer Social
D27.2.1.

TES

Ajuts al pagament del lloguer (Lloguer Just)
17.890

27.2.

2015

Prestacions per al pagament del lloguer

2015

27.1.

2015

Pressupost

2015

27. Actuacions d’accés i manteniment de l’habitatge

Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

550
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Actuacions dels Departaments de la Generalitat de Catalunya | Departament de Territori i Sostenibilitat
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
• Indicadors

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

27.801.466,59 €

22.991.000 €

31.119.514,54 €

31.119.514,54 €

105.067

No informat

110.710

TES

Nombre de títols de transport emesos de la T-Jove
223.958

No informat

267.316

294.048

Descomptes en títols de transport emesos de la T-FN/MN+T-70/90 (Família Nombrosa)
D28.5.1.

TES

TES

121.781

Joves menors de 25 anys (T-Jove)

Valor acumulat anual

28.5.

TES

TES

Nombre de títols de transport emesos de la T-12
Valor acumulat anual

D28.4.1.

2016 2016 2016

Infància i adolescència de 4 a 13 anys (T-12)

2016

28.3.

2016

Gratuïtat universal a menors entre 0 i 4 anys

2015 2015 2015

28.2.

2015

Pressupost

Actuacions d’adaptació per a les persones amb mobilitat reduïda: l’objectiu principal d’aquestes actuacions és l’adequació
d’almenys un dels vestíbuls existents en cada estació per tal de fer possible el recorregut des del carrer fins a l’andana.

28.4.

Valor esperat 2017

4

28.1.

D28.3.1.

Organisme/s

Valor 2016

2015

28. Ajudes a l'ús del transport públic

Valor 2014

Pressupost 2018

Any proposta

Nombre de descomptes en títols de transport emesos de la T-FN/MN+T-70/90 (Família Nombrosa)
Valor acumulat anual

178.136

No informat

198.600

216.474

29. Suport a les famílies amb infants en risc de quedar-se sense llar per desnonament
20.832.734,00 €

29.1.

Prestacions econòmiques d’especial urgència

29.2.

Ajuts extraordinaris per a pagament de quotes de lloguer o hipotecàries a unitats de convivència amb ingressos molt baixos i aturats
de llarga durada

29.3.

Manteniment de les persones inquilines d’habitatges públics en règim de lloguer en risc d’exclusió social residencial, mitjançant els
ajuts implícits i altres formes de coordinació amb les Àrees Bàsiques de Serveis Socials

29.4.

Mesa de valoració per a l’adjudicació d’habitatges en situacions d’emergència econòmica i social

78
29.5.

TES
TES
TES
TES

Habitatges cedits Mesa d'emergències
86

Ofideute: servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs
hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal

2015

D29.4.1.

4

17.094.000,00 €
2015 2015 2015 2015

Pressupost

TES

Sumatori de les subvencions dels títols T-Jove, T-12 i T-FM/MN
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
• Indicadors
D29.5.1.

Expedients Ofideute iniciats

D29.5.2.

Intermediacions Ofideute tancades

D29.5.3.

Solució Ofideute pactada

Valor 2014

Valor esperat 2015

2.850

2.400

1.350

1.250

850

750

Funcional

Funcional

Valor 2015

Valor esperat 2016

Funcional

Funcional

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

34.2.

Xerrades divulgatives sobre medi ambient a escoles verdes de tota Catalunya (primària i secundaria)
D34.2.1.

TES
TES

Nombre d'alumnes de primària i secundària participants en les xerrades sobre medi ambient
Valor anual

D34.2.2.

2016 2016

Participació en fires municipals amb actuacions específiques per infants

2016

34.1.

2015 2015

Pressupost

2015

34. Actuacions divulgatives sobre medi ambient

No informat

No informat

36.599

35.500

Nombre d'actuacions divulgatives sobre medi ambient a escoles verdes de tota Catalunya realitzades
1.172

1.250

1.026

1.213

281.475,00 €

280.000,00 €

280.000,00 €

280.000,00 €

Valor anual

36. Programa d'educació ambiental per als escolars
Pressupost
36.1.

Activitats educatives als 18 Parcs naturals de Catalunya
D36.1.1.

TES

Nombre d'activitats educatives realitzades per parcs naturals
Valor anual

Departament de Territori i Sostenibilitat
Pressupost total

416

416

416

416

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

91.925.418,10 €

98.593.438,39 €

Pressupost 2017

Pressupost 2018
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Departament de Cultura
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

187.580,00 €

205.600,00 €

816.584,00 €

829.510,00 €

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

30.2.

Saló del llibre Infantil i Juvenil (premis Protagonista Jove i Atrapallibres, revista Faristol i Municipi Lector)

30.3.

Ampliació de la prestació d’accés gratuït a Internet als equipaments culturals per a infants i adolescents (PALCPIS, A.26)

30.4.

Compra de fons bibliogràfic d'àmbit infantil i juvenil

30.5.

Activitats de les tres biblioteques públiques (Girona, Tarragona i Lleida)

30.6.

Activitats a les biblioteques públiques en general (concurs Booktrailes, Carta als Reis Mags, visites guiades, etc.)
D30.6.1.

2016 2016 2016 2016 2016 2016

Itineraris de lectura: Ara es diuen "Lletres a les aules i també "Què llegeixes"

2016 2016 2016 2016 2016

30.1.

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Pressupost

2015 2015 2015 2015 2015

30. Pla de Foment de la lectura

CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL

Poblacions on s'ha dut a terme l'actuació "lletres a les aules"
Valor anual

253

253

239

250

1.161.752,23 €

1.274.961,00 €

1.684.783,59 €

1.000.000,00 €

31. Foment de l’activitat cultural
Pressupost
31.1.

Cicle de cinema infantil CINC

31.2.

Fires i teatres: Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d'Igualada i Jove Teatre Regina

31.3.

Muntatges i activitats. S'han fet tres convocatòries: per a produccions d'un muntatge concret, d'activitats de circ i d'activitats de
dansa

31.4.

Espectacles adreçats a públics familiars

31.5.

Programació estable d'arts escèniques: Programa.cat
D31.5.1.

CUL
CUL
CUL
CUL
CUL

Nombre d'activitats familiars Programa.cat
Valor anual

473

473

1.289

1.300
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Actuacions dels Departaments de la Generalitat de Catalunya | Departament de Cultura
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

90.250,00 €

90.250,00 €

202.206,75 €

44.250,00 €

32.1.

Nou portal web culturaeducació i la guia d'activitats culturals educatives per al període 2014-2015

32.2.

Subvencions per a formació i tallers per a les escoles de l'àrea audiovisual. També s'han atorgat ajuts per a l'organització
d'esdeveniments audiovisuals

32.3.

Filmoteca per a escoles: programa adreçat a la difusió i el coneixement de la cultura cinematogràfica en l'àmbit escolar. Altres
activitats com la celebració dels 50 anys de Cavall Fort
D32.3.1.

2016 2016 2016

Pressupost

2015 2015 2015

32. Foment de la difusió i el coneixement

CUL
CUL
CUL

Nombre d'entrades de la guia d'activitats culturals
Valor acumulat anual

Departament de Cultura
Pressupost total

392

392

392

392

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

1.439.582,23 €

1.570.811,00 €

2.703.574,34 €

1.873.760,00 €

Pressupost 2017

Pressupost 2018
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Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

2016
2016

31

37

AGR

37

Nombre de cursos de formació professional nauticopesquera reglada
Valor anual

33.3.

2016

31

Cicles formatius del grup d'activitats maritimopesqueres
D33.2.1.

AGR

Nombre de cursos de cicles formatius d'ensenyaments agraris reglats
Valor anual

33.2.

AGR

2016 2016 2016 2016

D33.1.1.

2015

Cursos i cicles formatius en Escoles de capacitació agrària

2015

33.1.

2015

Pressupost

2015 2015 2015 2015

33. Escoles de capacitació agrària i nauticopesquera

13

13

12

12

Nous programes educatius adreçats a centres d'ESO i batxillerat (Escola Nauticopesquera)

35. Pla de consum de fruita a les escoles
Pressupost
35.1.

Edició tríptics Pla de consum de fruita a les escoles

35.2.

Subministrament gratuït de fruita a les escoles

35.3.

Campanya comunicació

35.4.

Mesures d'acompanyament.
D35.4.1.

2.628.247,00 €

2.645.128,00 €

1.720.011,18

2.115.530,00
AGR
AGR
AGR
AGR

Nombre d'escoles beneficiades del Pla de consum de fruita a les escoles
Valor anual

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Pressupost total

1.354

1.400

1.236

1.213

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

2.628.247,00 €

2.645.128,00 €

1.720.011,18 €

2.115.530,00 €

Pressupost 2017

Pressupost 2018
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Departament d’Empresa i Coneixement
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
Valor esperat 2015

37.3.

Funcional

Valor esperat 2017

5

146.874,00 €

175.297,54 €

Posar a disposició de la infància i l’adolescència els equipaments que formen la xarxa Punt TIC
D37.3.1.

Organisme/s

Valor 2016

2016

Pressupost

Valor esperat 2016

ECO (DGTSI)

2016

37. Promoció de la Responsabilitat social entre empreses i entitats del tercer sector

Valor 2015

2015

Valor 2014

2015

Indicadors

Pressupost 2018

Any proposta

ECO (SU)

Punts d’accés públic a internet i recursos TIC
Valor anual

657

657

656

656

No informat

81.500,00 €

81.500,00 €

70. Difusió de continguts de recerca adequats a la infància i l’adolescència
Pressupost

Elaborar i difondre els contes de la Laura i en Joan per fomentar vocacions científiques
D70.1.1.

Nombre de contes de la col·lecció de la Laura i en Joan per fomentar vocacions científiques

D70.1.2.

Nombre d’exemplars editats del conte anual de la col·lecció de la Laura i en Joan per fomentar vocacions científiques

D70.1.3.

Nombre promig anual de visites mensuals al web de la col·lecció de contes de la Laura i en Joan per fomentar vocacions científiques

D70.1.4.

Nombre de sessions de dramatització dels contes de la col·lecció de la Laura i en Joan per fomentar vocacions científiques a les escoles

D70.1.5.

Nombre de sessions de jocs didàctics amb la maleta pedagògica dels contes de la col·lecció de la Laura i en Joan per fomentar vocacions científiques a les escoles

Valor anual

Valor anual

Valor anual

Valor anual

70.2.

6.000
1.200
40
40

1
6.000
1.200

1
6.500
1.200

40

40

40

40

1
6.500
1.200
40
40

Elaborar materials educatius multimèdia per la col·lecció “Personatges en joc” per donar a conèixer personatges de la història de la
ciència i la tecnologia de Catalunya als estudiants de primària
D70.2.1.

Nombre de materials educatius multimèdia editats de la col·lecció “Personatges en joc” (videojocs)

D70.2.2.

Nombre promig anual de visites mensuals al web de la col·lecció “Personatges en joc”

Valor anual

Valor anual

5

1

1
2.400

1
2.400

1

1

2.400

2.400

2016

Valor anual

2015

70.1.

No informat

ECO (SU)

Veure agrupació 37. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Actuacions dels Departaments de la Generalitat de Catalunya | Departament d’Empresa i Coneixement
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

23.000,00 €

95.000,00 €

100.000,00 €

Nombre de sessions i hores de formació sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials en els infants i adolescents tutelats, adreçat a professionals del sistema de
protecció ( DGAIA)

D71.1.2.

Nombre d'hores de formació sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials en els infants i adolescents tutelats, adreçat a professionals del sistema de protecció (DGAIA)
Valor acumulat anual

No informat

No informat
No informat

12
50

0
0

Nombre de professionals del sistema de protecció (DGAIA) formats sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials en els infants i adolescents tutelats
No informat

No informat

101

0

Monogràfic Seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials (Escola d’estiu de la DIBA)

2016

Valor acumulat anual

D71.2.1.

Nombre de sessions i hores de formació sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials (Escola d’estiu de la DIBA)

D71.2.2.

Nombre d'hores de formació sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials (Escola d’estiu de la DIBA)

D71.2.3.

Nombre de professionals del sistema de protecció (DIBA) formats sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials en els infants i adolescents
Valor acumulat anual

No informat
No informat

No informat
No informat
No informat

2
8
18

8
20

Xerrades i sessions de formació i/o conscienciació sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials adreçades a professionals
de l’educació, alumnes i familiars
D71.3.1.

Nombre d’assistents a xerrades i sessions de conscienciació a sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials adreçades a pares i mares

D71.3.2.

Nombre d’alumnes de primària formats sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials

D71.3.3.

Nombre d’educadors de centres educatius formats sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

No informat
No informat

No informat
No informat
No informat

417

400

693

600

40

50

No informat

No informat

492

240
2016

Valor acumulat anual

Conscienciació sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials a la Festa dels Súpers, Saló de la Infància i a través dels
seguidors dels canals de comunicació del CESICAT
D71.4.1.

ECO (CESICAT)

Nombre de futurs educadors formats a la universitat sobre seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials
2015

D71.3.4.

No informat

ECO (CESICAT)

2

2016

Valor acumulat anual

No informat

2015

Valor acumulat anual

71.4.

No informat

2015

D71.1.3.

71.3.

ECO (CESICAT)

D71.1.1.

Valor acumulat anual

71.2.

Funcional

Curs de seguretat i riscos a internet i a les xarxes socials en els infants i adolescents tutelats adreçat a professionals del sistema de
protecció (DGAIA)

2016

Pressupost
71.1.

2015

71. Conscienciació de seguretat a internet per a infants i adolescents

ECO (CESICAT)

Nombre d'assistents a les activitats organitzades a la Festa dels Súpers i al Saló de la Infància
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost 2016

Indicadors
Valor acumulat anual

71.5.

Valor esperat 2016

7.500

4.000

---

---

---

---

Valor esperat 2017

PRE (CAC)

PRE (CAC)

PRE (CAC)

PRE (CAC)



0%

Elaboració de recomanacions i consells adreçats als joves i adolescents per a un bon ús d’Internet
Elaboració de vídeos adreçats als joves i adolescents per a un bon ús d’Internet
Valor anual

---

---

0

5

Intensificar la monitorització i anàlisi dels continguts perjudicials als nous serveis audiovisuals i a internet
D71.4.1.

Valor 2016

Elaboració d'un díptic per a les famílies per a la protecció dels infants i adolescents als nous serveis audiovisual i a internet
Valor dicotòmic

D71.4.1.

Organisme/s



0%

Elaboració d’eines i recursos per a les famílies per a fer efectiva la protecció dels menors als nous serveis audiovisuals i a internet
D71.4.1.

71.8.

Valor 2015

No informat

Pressupost 2018

Any proposta

Realització d'una campanya sobre els riscos dels menors d'edat en els nous serveis audiovisuals i internet
Valor dicotòmic

71.7.

Valor esperat 2015

Campanya de sensibilització sobre els riscos dels menors d'edat en els nous serveis audiovisuals i internet
D71.5.1.

71.6.

Valor 2014

No informat

Pressupost 2017

2016

Executat 2015

2016

Pressupost 2015

2016

Executat 2014

2016

Pressupost
Actuacions

Disposar d'un sistema de monitorització i anàlisi dels continguts perjudicials als nous serveis audiovisuals i a internet
Valor dicotòmic

Departament d’Empresa i Coneixement
Pressupost total

---

---

0%



Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Funcional

169.874,00 €

95.000,00 €

275.297,54 €

Pressupost 2017

Pressupost 2018
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Actuacions dels Departaments de la Generalitat de Catalunya | Departament de Justícia

Departament de Justícia
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

26.208.781,62 €

27.725.650,06

26.208.781,62

5.200

5.564

5.200

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

38. Programes i mesures alternatius a l'internament en justícia juvenil (PALCPIS, A.13)

2016
2016
2016

2.535

JUS

JUS

JUS

3.900

1.400

1.581

1.400

Mesures de medi obert (PALCPIS, A.27)
Nombre d'intervencions realitzades en execució de mesures de medi obert
3.642

3.600

2.709

3.600

Programes i mesures d'internament en justícia juvenil (PALCPIS, A.27)
D38.4.1.

JUS

2016

1.631

Valor acumulat anual

38.4.

3.900

Nombre d'intervencions realitzades en programes de mediació
Valor acumulat anual

D38.3.1.

JUS

2016

4.467

Programes de mediació (PALCPIS, A.12)
D38.2.1.

JUS

Nombre d'intervencions realitzades en programes d'assessorament tècnic
Valor acumulat anual

38.3.

430

Programes d'assessorament tècnic (PALCPIS, A.12)
D38.1.1.

38.2.

410

2016

38.1.

430

2015

457

Valor acumulat anual

2015

5.611

Valor acumulat anual

2015

Nombre de nois i noies en justícia juvenil que realitzen programes o mesures en benefici de la comunitat

2015

D38.0.2.

2015

27.725.650,06 €

Nombre de nois i noies atesos en justícia juvenil

2015

Pressupost
D38.0.1.

Nombre d'intervencions realitzades en execució de mesures d'internament
823

800

8.559.694,74 €

10.153.020,54 €

Valor acumulat anual

518

800

39. Atenció dels menors d'edat des de l'àmbit de la Justícia
Pressupost
39.1.

Programa d'inserció i orientació laboral per a menors de 18 anys del CIRe
D39.1.1.

Nombre total de menors atesos per formació i inserció laboral
Valor acumulat anual

39.2.

956

Programa d'atenció a fills i filles menors de tres anys de mares empresonades

960

866

960
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

19

21
2016
2016

JUS

2016

JUS

2016

2

JUS

3

7

7

18

7

Programa d'atenció a la víctima del delicte menor d'edat
Nombre de menors d’edat atesos a les Oficines d'atenció a la víctima del delicte
Valor acumulat anual

493

500

1.140

500

Programes d'assessorament tècnic penal adreçats a menors d'edat
D39.6.1.

2015

3

Nombre d'ajuts socials a menors d’edat fills/filles de persones empresonades
Valor acumulat anual

D39.5.1.

JUS

2015

3

Programa d'ajuts socials a menors de persones empresonades
D39.4.1.

39.6.

21

Nombre de mares de fills i filles menors ateses (Unitat dependent Àgora)
Valor acumulat anual

39.5.

Valor esperat 2016

Programa de la Unitat depenent Àgora
D39.3.1.

39.4.

Valor 2015

2015

21

Valor acumulat anual

39.3.

Valor esperat 2015

Nombre de fills i filles menors de tres anys de mares empresonades atesos (CP Dones)

2015

D39.2.1.

Nombre de menors atesos pels equips d'assessorament tècnic penal
Valor acumulat anual

Departament de Justícia
Pressupost total

985

1.000

857

1.000

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

36.285.344,80 €

36.361.802,16 €

36.285.344,80 €

36.361.802,16 €

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Desplegament del Pacte per a la Infància
2016 (versió1.0)

Pàg. 163 / 189

Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 - 2018
PLANIFICACIÓ ANUAL 2016
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Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

1.615.326,00 €

1.808.408,37 €

1.711.990,00 €

1.949.055,00

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

2016 2016
2016
2016
2016
2016

492.827

500.000

532.460

TSF (DGJ)

TSF (DGJ)

540.000

332

333

332

334

Nombre d'alumnes participants a Fórmula Jove
Valor anual

113

84

69

Carnet Jove (de 14 a 29 anys)
D40.6.1.

Nombre de titulars del Carnet Jove

D40.6.2.

Nombre total d'avantatges oferts pel Carnet Jove.

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

40.7.

TSF (DGJ)

75

Fórmula Jove
D40.5.1.

40.6.

72

Nombre de Serveis d'Informació Juvenil
Valor acumulat anual

40.5.

70

Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil
D40.4.1.

TSF (DGJ)

TSF (DGJ)

Visites al web jove.cat
Valor acumulat anual

40.4.

70

Impuls i millora del portal Jove.cat
D40.3.1.

TSF (DGJ)

TSF (DGJ)

Nombre de projectes Erasmus + (JeA) subvencionats
Valor anual

40.3.

2016

D40.2.1.

2015 2015

Intercanvis Europeus Erasmus + (JeA)

2015

40.2.

2015

Suport econòmic al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

2015

40.1.

2015

Pressupost

2015

40. Suport a la participació i l'autonomia dels/de les joves

527.372

525.000

529.260

530.000

8.025

8.300

8.117

8.100

Activitats de foment de la participació juvenil
D40.7.1.

Nombre d'assessorament a ens locals sobre participació juvenil.

D40.7.2.

Nombre d'alumnes que han participat en el 3D.

Valor acumulat anual

54

27

55

60
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

5

2

7

2

25

287

50

83

Prevenció i intervenció de la violència masclista en joves
D40.9.1.

TSF (DGJ)

TSF (DGJ)

TSF (DGJ)

Nombre de participants en les formacions per a la inclusió social.
Valor acumulat anual

40.9.

TSF (DGJ)

Nombre de formacions per a la inclusió social.
Valor acumulat anual

D40.8.2.

2016

D40.8.1.

TSF (DGJ)

2016

Formacions per a la inclusió social

2016

40.8.

2016

2.800

2016

Valor esperat 2016

2.200

2015

Valor 2015

2.200

2015

Valor esperat 2015

2.150

2015

Valor 2014
Valor acumulat anual

2015

Indicadors

2015

Actuacions

Nombre d'assessoraments en tallers de prevenció de la violència masclista
Valor acumulat anual

19

No informat

15

30

5.571.566,52 €

5.567.670,80 €

4.773.285,00

4.935.329,00

41. Suport al lleure infantil i juvenil
Pressupost
41.1.

Cens del Moviment Juvenil Organitzat
D41.1.1.

Entitats inscrites al Cens General de la Direcció General de Joventut.

D41.1.2.

Nombre anual d'altes en el Cens de la Direcció General de Joventut.

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

41.2.

35

2.015

2.007

2.060

54

48

50

Regulació, suport i difusió d’activitats de lleure infantil i juvenil
D41.2.1.

Nombre d'activitats de lleure notificades.
Valor acumulat anual

41.3.

1.984

5.029

5.155

5.514

6.000

Suport econòmic a la realització d’activitats de lleure infantil i juvenil (PALCPIS, A.30)
D41.3.1.

Nombre d'entitats de lleure subvencionades

D41.3.2.

Participants en activitats d'educació en el lleure (caus i esplais)

D41.3.3.

Participants en activitats d'educació en el lleure en període de vacances (nadal, setmana santa, estiu,...)

D41.3.4.

Nombre de beques derivades de l'addenda del conveni de foment destinades a infants i joves

Valor anual

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

Valor anual

860
58.845
211.994
4.063

793

793

800

51.691

58.954

64.000

233.193
3.233

245.644

260.000

3.233

3.300
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

780

804

1.500
2015

2016
2016

TSF (DGJ)

2016

7.945

7.610

TSF (DGJ)

7.800

Nombre d'albergs adherits a la XANASCAT
Valor acumulat anual

31

33

33

33

Informació i assessorament a persones, entitats i institucions titulars o relacionades amb les instal·lacions juvenils
D41.6.1.

2015

8.480

Activitats de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT)
D41.5.1.

TSF (DGJ)

Diplomes de monitor i de director de lleure emesos
Valor anual

41.6.

Valor esperat 2016

Suport i millora de la qualitat de les escoles d’educació en el lleure infantil i juvenil i dels cursos de monitor/a i director/a
D41.4.1.

41.5.

Valor 2015

229

Valor anual

41.4.

Valor esperat 2015

Nombre de beneficiaris de beques "L'Estiu és teu"

2015

D41.3.5.

Nombre d'instal·lacions juvenils
Valor acumulat anual

492

517

509

523

9.680,00 €

9.680,00 €

9.680,00 €

3.630,00 €

Pressupost

Implantació del Decret 45/2014, d'1 d'abril, de modificació del Decret 261/2001, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis
d'atenció precoç.

Implantació a la xarxa de 94 CDIAPS del Decret 45/2014, d'1 d'abril, de modificació del Decret 261/2001, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç.

Elaboració dels estàndards d' acreditació dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
D42.2.1.

Manual d'estàndards d'acreditació dels CDIAP.

D42.2.2.

Instruccions sobre els criteris de gestió documental dels CDIAP

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

42.3.

80%



TSF (SISPAP)

 (100%)

 (100%)

Formació dels psicòlegs dels CDIAP en proves diagnòstiques específiques del trastorn de l'espectre autista
D42.3.1.

TSF (SISPAP)

Professionals dels CDIAP formats en proves diagnòstiques específiques del trastorn de l'espectre autista als cursos organitzats pel Gabinet Tècnic del Departament
Valor acumulat anual

6

 (100%)

2016

Valor dicotòmic

42.2.

TSF (SISPAP)

2015

D42.1.1.

2015

42.1.

2015

42. Actuacions de millora de l'atenció precoç

56

30

30 6

30

30 professionals de 25 CDIAP
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
2015

2016
2016

TSF (SISPAP)

2016

TSF (SISPAP)

2016

TSF (SISPAP)

2016

TSF (SISPAP)

2016

TSF (ICAA)

2016

D42.4.1.

TSF (SISPAP)

2015

Acreditació dels serveis d’atenció precoç

2015

Valor esperat 2016

2015

Valor 2015

2015

Valor esperat 2015

2015

42.4.

Valor 2014

2015

Indicadors

TSF (ICAA)

Aprovació del Decret del sistema d’acreditació dels Serveis d’Atenció Precoç de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública
Valor dicotòmic

No informat

No informat

No informat

No informat

59.408.179,63 €

59.378.091,03 €

61.388.981,37 €

43. Actuacions per a la prevenció de l'exclusió social o risc de patir-ne
Pressupost

55.962.605,00 €

43.1.

Elaborar i implementar protocols i instruments de col·laboració, entre serveis de salut, educatius i socials que garanteixin la
prevenció, la detecció i l’atenció integral d’infants i adolescents en situació o risc d’exclusió social (PALCPIS, A.2)

43.2.

Elaborar i implementar protocols i instruments de col·laboració entre els serveis de salut, educatius i socials que garanteixin la
prevenció, detecció i atenció integral dels problemes de salut mental dels infants o adolescents en situació o risc d’exclusió social
(PALCPIS, A.11)
Manteniment del 66% dels professionals dels Serveis Socials Bàsics a través de Contracte Programa

43.3.

D43.3.1.

Grau de cobertura de l'import del manteniment dels professionals de Serveis Socials Bàsics

D43.3.2.

Nombre de professionals del Treball Social i l'Educació Social assignats a Serveis Socials Bàsics finançats per Contracte Programa

Valor percentual anual

Valor anual

43.4.

66%
2.333

No informat
No informat

66%
2.374

66%
2.400

Reforçar el suport als ens locals pel que fa als ajuts d'urgència social, per a atendre els casos de famílies que, tot i rebre una beca de
menjador, no poden fer front a la part que els correspon

46. Actuacions de suport a l'adopció i post-adopció
Pressupost
46.1.

17.000,00 €

14.657,00 €

17.000,00 €

Difusió del servei d’atenció post-adoptives i de les activitats que es realitzen
D46.1.1.

Famílies que han participat en activitats post-adoptives

D46.1.2.

Nombre de díptics enviats a les famílies.

D46.1.3.

Grau execució - Difusió escoles.

Valor acumulat anual

Valor acumulat anual

Valor percentual anual

D46.1.4.

770

900

780

400

1.467

2.000

1.300

600

100%

100%

25%

25%

75%

75%

Utilització de la presència institucional als mitjans per difondre el servei post-adoptiu.
Valor percentual anual

46.2.

17.000,00 €

100%

Organització d’activitats formatives per a pares i mares adoptants

100%
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions

Coordinació amb altres professionals que atenen als infants i llurs famílies (escola, CSMIJ, etc.)

46.7.

Activitats formatives adreçades a professionals: Jornada anual en post-adopció

2016 2016 2016 2016 2016

46.6.

2016

Oferir atenció i assessorament individual a les famílies que ho sol·licitin

TSF (ICAA)

2016

46.5.

TSF (ICAA)

2016 2016 2016

Organització d’activitats per a joves adoptats. (actuació nova 2015)

2016 2016

46.4.

2015 2015 2015 2015 2015

Organització de grups de suport post-adoptiu per a famílies

Valor esperat 2016

2015

46.3.

Valor 2015

2015

Valor esperat 2015

2015 2015 2015

Valor 2014

2015 2015

Indicadors

TSF (ICAA)
TSF (ICAA)
TSF (ICAA)
TSF (ICAA)
TSF (ICAA)

47. Actuacions de promoció i suport a l'acolliment familiar en família aliena
Pressupost
47.1.

6.200.000,00 €

6.115.390,00 €

10.200.000,00 €

Difusió de la mesura de l’acolliment familiar
D47.1.1.

Nombre de noves sol•licituds d'acolliment en família aliena

D47.1.2.

Nombre d’infants acollits en els diferents programes d’acolliment familiar

Valor acumulat anual

Valor de tall a desembre

47.2.

6.400.000,00 €

156
969

175

183

200

990

1.017

1.035

Prestació econòmica per a l'acolliment en família aliena d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat de Catalunya
D47.2.1.

Nombre de prestacions que s'han abonat per infant acollit en família aliena.
Valor acumulat anual

9.528

9.600

47.3.

Millorar el seguiment i incrementar l’acompanyament tècnic a les famílies acollidores

47.4.

Introducció de millores en els processos de formació i valoració de les famílies acollidores

47.5.

Dur a terme accions de sensibilització i de consolidació de la figura de l’acolliment familiar
D47.5.1.

9.985

10.000
TSF (ICAA)
TSF (ICAA)
TSF (ICAA)

Presència als mitjans de comunicació (Campanya 0 12 a TV3 i Falques publicitàries a 8TV).
Valor percentual anual

100%

100%

75%

47.6.

Acolliment d’urgència i diagnòstic

47.7.

Ajuts econòmics per a cobrir despeses de tractaments específics com logopèdies, tractament odontològics, etc

75%
TSF (ICAA)
TSF (ICAA)
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

48. Actuacions en situacions de vulneració de drets, exclusió social o risc de patir-ne (Pacte Nacional per a la Immigració. PNI)
2015

2016

TSF (DGI)

2016

TSF (DGI)

2016

TSF (DGI)

2016

10.000,00 €

2015

12.600,00 €

Protocol per a la prevenció de les mutilacions genitals femenines (MGF)
D48.1.1.

TSF (DGI)

Reunions per la revisió del Protocol per a la prevenció de les mutilacions genitals femenines
11

Valor anual

48.2.

Funcional

2015

48.1.

Funcional

2015

Pressupost

5

5

5

Actuacions de prevenció contra matrimonis forçats

49. Programa de suport a les persones nouvingudes (Pacte Nacional per a la Immigració. PNI)
Pressupost
49.1.

519.569,00 €

556.479,00 €

530.000,00 €

Programa de reincorporació al treball (PRT)
D49.1.1.

Nombre d'alumnes inscrits al programa de reincorporació al treball
191

Valor anual

D49.1.2.

180

287

250

3%

1%

Incrementar la inserció laboral de persones immigrades en risc d'exclusió respecte l'any anterior
1%

Valor percentual anual

49.2.

450.000,00 €

1%

Programa d’acompanyament i suport als reagrupats familiars
D49.2.1.

Projectes municipals d’acompanyament i suport als reagrupats familiars
6

5

6.998.732,32 €

7.015.571,74 €

Valor anual

5

5

Pressupost

Suport a entitats que desenvolupen programes de lluita contra els maltractaments, la violència masclista i la violència familiar

Nombre d’entitats que desenvolupen programes de lluita contra els maltractaments, la violència masclista i la violència familiar subvencionades
48

50.2.

Sistemes de resposta urgent per a dones que estan en situació de violència i els seus fills i filles
D50.2.1.

TSF (SF)

TSF (SF)

Nombre de dones que estan en situació de violència i fills i filles atesos en resposta urgent
452

50.3.

50
2015

D50.1.1.

TSF (SF)

2015

50.1.

2015

50. Suport a les famílies en situacions de vulnerabilitat

Serveis d’acolliment i recuperació i substitutoris de la llar

460
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Indemnització econòmica per a dones víctimes de violència masclista i per als seus fills i filles

Aprovar el decret de desenvolupament de l'article 47, que regula aquesta indemnització, de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
2015

TSF (SF)

2015

TSF (SF)

2015

TSF (SF)

20
15

100%

Ajut econòmic de mesures de protecció integral contra la violència masclista (PALCPIS, A.16)
D50.6.1.

TSF (SF)

3.946

60%
50.6.

TSF (SF)

Nombre de dones i fills i filles atesos en serveis d'intervenció especialitzada.
4.274

D50.5.1.

2015

548

Serveis d'intervenció especialitzada
D50.4.1.

50.5.

Valor esperat 2016

2015

548
50.4.

Valor 2015

Nombre de dones i fills atesos en serveis d'acolliment, recuperació i substitutoris de la llar.

TSF (SF)

2015

D50.3.1.

TSF (SF)

Nombre de dones amb el suport econòmic per violència masclista
3

3

2.990,00 €

6.999,85 €

51. Suport en l'àmbit de relació família - empresa
Pressupost
51.1.

Programa de sensibilització i promoció d'una gestió empresarial que tingui en compte les realitats familiars GT 14/15 (5.3.7)
D51.1.1.

Realitzar una campanya de sensibilització per crear una xarxa d'empreses sensibles a les realitats familiars
60%

51.2.

100%

Accions de sensibilització i promoció de la conciliació familiar
D51.2.1.

Participació en jornades, congressos i altres esdeveniments de caire institucional, acadèmic i de comunicació.
18

15

Funcional

257.464,49 €

52. Suport a famílies nombroses i monoparentals
Pressupost
52.1.

Reconèixer la condició de família nombrosa o de família monoparental
D52.1.1.

Nombre d'avantatges per a famílies nombroses i famílies monoparentals
4.946

52.2.

5.000

Promoció de la Xarxa d'avantatges per a famílies nombroses i famílies monoparentals
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

4.350.108,95 €

7.670.410,46 €

Valor 2015

Valor esperat 2016

D53.1.3.

Nombre de professionals formats al programa Créixer en Família

D53.1.4.

Percentatge de famílies participants al programa Créixer en Família que han efectuat canvis en les seves pràctiques parentals

Nombre d'entitats subvencionades que dins dels seus projectes SAF i SAFE inclouen accions de parentalitat positiva.
22

22

Programes que promouen el temps de lleure compartit
Nombre d'activitats que promouen el temps de lleure compartit publicades.
1.157

Nombre de consultes ateses al Programa d'informació i assessorament a pares i mares amb fills i filles LGTB.
No informat

Programa d'informació a les famílies quan s'esdevenen naixements o adopcions
D53.5.1.

Nombre de llibres d'informació enviats a les famílies per naixements o adopcions
65.497

D53.5.2.

Informació, atenció i suport a les famílies
D53.6.1.

65.500

Nombre de visites a la guia de prestacions i serveis a les famílies.
19.266

53.6.

1.157

Programa d'informació i assessorament a pares i mares amb fills i filles LGTB

53.5.

TSF (SF)

90%

Suport econòmic a les entitats que dins dels seus projectes SAF i SAFE inclouen accions de parentalitat positiva

D53.4.1.

TSF (SF)

35

90%

53.4.

TSF (SF)

2.700

31

D53.3.1.

2015

Nombre de famílies participants al programa Créixer en Família
2.680

53.3.

TSF (SF)

930

D53.1.2.

D53.2.1.

TSF (SF)

Nombre de tallers del programa Créixer en Família
926

53.2.

2015

D53.1.1.

TSF (SF)

2015

Programa ‘Créixer en Família’

2015

53.1.

2015

Pressupost

2015

53. Informació, atenció i suport a les famílies

19.300

Elaboració de la nova guia: " Un Infant que Creix".
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

Valor esperat 2015

50%

100%

2015

TSF (SF)

Nombre de SAF implementats al territori
5

5

Elaboració d'un mapa dels programes de parentalitat positiva de la Generalitat de Catalunya
D53.8.1.

TSF (SF)

2015

No informat

Servei d'Atenció a les Famílies (SAF). GT 14/15 (5.4.6)
D53.7.1.

53.8.

Valor esperat 2016

Nombre de butlletins electrònics de suport a les famílies enviats.
-

53.7.

Valor 2015

Nombre de programes de parentalitat positiva recollits al mapa de serveis.
372

500

53.9.

Elaboració de l'avantprojecte de llei de suport a les famílies

53.10.

Donar suport a les famílies mitjançant les prestacions econòmiques per naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmeses a nivell de
renda de la unitat familiar (PALCPIS, A.3)

2015 2015

D53.6.2.

Valor 2014

TSF (SF)
TSF (SF)

D53.10.1. Nombre d'infants que han rebut l'ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment
2015

TSF (SF)

2015

Àpats en Família: Programa d'orientació a les famílies en temes alimentaris des de la vessant relacional, nutricional i econòmica

TSF (SF)

2015

53.11.

4.500

TSF (SF)

2015

4.171

TSF (SF)

D53.11.1. Elaboració del material d'orientació ‘Àpats en Família’
75%

100%

54. Suport i orientació a les famílies en situacions específiques
Pressupost
54.1.

3.060.436,64 €

Serveis tècnics de Punt de trobada
D54.1.1.

Nombre de fills i filles atesos als Serveis de Punt de Trobada.
1.740

54.2.

1.850

Programa de suport a adolescents embarassades
D54.2.1.

Nombre de visites a la web del programa de suport a adolescents embarassades.
7.090

54.3.

3.073.285,54 €

No informat

Serveis d'atenció a famílies amb un membre malalt
D54.3.1.

Nombre d'entitats subvencionades per serveis d'atenció a un membre malalt.
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
No informat

TSF (SF)

Nombre d'entitats subvencionades per Servei d'atenció a les famílies especialitzat (SAFE)
69

No informat

Fons de garantia de pensions i prestacions
D54.6.1.

TSF (SF)

No informat

Servei d'atenció a les famílies especialitzat (SAFE)
D54.5.1.

TSF (SF)

Nombre d'entitats subvencionades per als espais maternoinfantils.
7

54.6.

Valor esperat 2016

Suport als espais maternoinfantils
D54.4.1.

54.5.

Valor 2015

2015

Valor esperat 2015

39

2015

54.4.

Valor 2014

2015

Indicadors

Nombre de famílies ateses pel fons de garantia de pensions i prestacions.
320

350

55. Programa de foment dels drets de la infància i l'adolescència

Joc dels Drets (on-line)

Bloc del Pacte per la a Infància

300

2016

55.3.

310

2016 2016

Elaboració "maleta pedagògica dels Drets"

1.100

2016

55.2.

1.100

2015 2015

Valor anual

D55.3.1.

TSF (DGAIA)

Nombre d’entrades en el Joc dels drets dels infants.

2015 2015

D55.1.1.

2016

16.871,76 €

2015

55.1.

16.435,00 €

2015

Pressupost

TSF (DGAIA)
TSF (DGAIA)

Nombre de posts publicats en el Blog de les polítiques d’infància i adolescència.
Valor anual

25

30

55.4.

Presència en actes públics: La Tamborinada, la Festa dels súpers, el Festiva de la infància de BCN

55.5.

Subvencions pel foment dels drets dels infants

23

20
TSF (DGAIA)
TSF (DGAIA)

56. Programa de foment de la participació de la infància i l'adolescència
Pressupost
56.1.

28.950,00 €

29.477,03 €

Enquesta de percepció de Benestar adreçada a la infància i l’adolescència
D56.1.1.

TSF (DGAIA)

Disposar d’un pla per a l’elaboració d’una enquesta de percepció del benestar adreçada a la infància i l’adolescència de Catalunya
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors
Valor dicotòmic

Valor esperat 2015

Valor 2015

0



 (100%)

Valor esperat 2016

Disposar d’una enquesta de percepció del benestar adreçada a la infància i l’adolescència de Catalunya

56.2.

Consell Nacional dels infants i els adolescents

56.3.

Programa d'impuls de la participació infantil i per a la constitució dels Consells de participació territorial d'infància i adolescència
D56.3.1.

Nombre de nous municipis representats en el Consell Nacional dels infants i adolescents de Catalunya

D56.3.2.

Nombre de Consells de participació territorial de la infància i l'adolescència actius en el darrer any

23

Valor anual

46

Valor anual

35

50

50

Participació d’infants i adolescents en situació o risc d’exclusió social en els òrgans de participació ciutadana d’infància i
adolescència

TSF (DGAIA)

Nombre d’òrgans de participació ciutadana d’infància i adolescència on es té en compte la participació d’infants i adolescents en situació o risc d’exclusió social
2016

Documents de lectura fàcil per a la participació dels infants i adolescents en el desplegament del Pacte per a la Infància

TSF (DGAIA)

2016

No previsible

TSF (DGAIA)

2016

No disponible

TSF (DGAIA)

2016

No informat

2015

No informat

Valor anual

D56.5.1.

TSF (DGAIA)

2015

D56.4.1.

56.5.

No informat

30

TSF (DGAIA)

2015

56.4.

35

2016 2016

25%

2016

0%

2015 2015

---

2015

---

Valor dicotòmic

2015

D56.1.2.

Valor 2014

TSF (DGAIA)

Nombre de documents adaptats en lectura fàcil pel foment de la participació dels infants i adolescents
1

Valor anual

2

3

No previsible

2.672

2.700

57. Programa de centres residencials, terapèutics i d'acolliment
Pressupost
D57.0.1.

93.430.375,53 €

Valor de tall a desembre

57.1.

2.700

Nombre d'Infants i adolescents en mesura de Centre d'Acolliment.
Valor de tall a desembre

511

511

588

550

Servei de Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE)
57.2.1.

Nombre d'Infants i adolescents en mesura de Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE).
Valor de tall a desembre

57.3.

2.698

Servei de Centre d'Acolliment
D57.1.1.

57.2.

93.952.785,79 €

.Nombre d'Infants i adolescents amb mesura d'acolliment en institució.

Servei de Centre Residencial d'Educció Intensiva (CREI)

1.823

1.825

1.864

1.850
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2016

2015

2016
2016

TSF (DGAIA)

2016

TSF (DGAIA)

2016

TSF (DGAIA)

2016

TSF (DGAIA)

2016

TSF (DGAIA)

2016 2016

Nombre d'infants i adolescents en mesura d'atenció en recurs específic
Valor de tall a desembre

23

23

27

No previsible

Servei Experimental Cases d'infants per a infants i adolescents en situació de risc greu o de desemparament
D57.5.1.

TSF (DGAIA)

2015

94

2015

90

2015

94

2015

94

Centres d'atenció específica: terapèutics, discapacitats, toxicomanies, mares adolescents,...
D57.4.1.

57.5.

Valor 2015

2015

Valor de tall a desembre

57.4.

Valor esperat 2015

Nombre d'Infants i adolescents amb mesura de Centres Residencials d'Educació Intensiva (CREI).

2015 2015

D57.3.1.

Nombre d'infants i adolescents atesos en el recurs 'Cases d'infants' en plaça residencial
60

95

10.688.672,23 €

11.472.900,25 €

88

90

58. Programa d'emancipació a la vida adulta
Pressupost
58.1.

Servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys
D58.1.1.

Nombre de joves de 16 a 18 anys tutelats atesos en recurs de pis assistit.
Valor acumulat anual

58.2.

96

96

Nombre de Joves majors de 18 anys atesos en recurs de pis assistit.
Valor acumulat anual

350

350

315

315

Servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d'inserció laboral
D58.3.1.

Nombre de Joves atesos en recurs residencial per a joves vinculats a programes d'inserció laboral.
Valor acumulat anual

58.4.

125

Servei de pis assistit per a joves majors de 18 anys
D58.2.1.

58.3.

123

34

34

36

36

Servei d'Acompanyament Especialitzat a Joves Tutelats i Ex-tutelats (SAEJ)
D58.4.1.

Nombre de Joves atesos en el servei d'acompanyament especialitzat a joves tutelats i ex-tutelats (SAEJ).
Valor acumulat anual

103

103

111

111

58.5.

Programa Via Laboral i acompanyament jurídic per a joves tutelats i ex-tutelats

58.6.

Prestació econòmica per a joves ex-tutelats/ades segons la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic:
Programa Via Laboral, Acompanyament jurídic (PALCPIS, A9)
D58.6.1.

TSF (DGAIA)
TSF (DGAIA)

Nombre de joves ex-tutelats que reben prestació econòmica
Valor acumulat anual

846

950

987

987
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

59. Programa de coordinació institucional i interdepartamental
2015

2016

2015

2016
2016

TSF (DGAIA)

2016

TSF (DGAIA)

2016 2016

2.526

2.947

2.314

No previsible

Professionals amb accés al Sistema Informàtic de la Infància i l’Adolescència del sistema de protecció (Sínia)
Nombre de professionals vinculats al Sistema Informàtic de la Infància i l’Adolescència del sistema de protecció (Sínia)
1.630

Valor acumulat anual

59.3.

TSF (DGAIA)

Nombre d’accessos al simulador del Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI)
Valor anual

D59.2.1.

TSF (DGAIA)

2015

Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI)
D59.1.1.

59.2.

Funcional

2015

59.1.

Funcional

2015 2015

Pressupost

1.800

1.700

4.200

Disposar d'una eina per efectuar avaluació ex-ante en infància
D59.3.1.

Creació del Grup de treball d’Avaluació normativa ex-ante

D59.3.2.

Disposar d’una eina per a l’avaluació normativa ex-ante



 (100%)

---

No informat

0

11.985.788,08 €

12.649.629,64 €

---

Valor dicotòmic

Valor dicotòmic

No previsible

60. Programa de foment de l'acolliment en família
Pressupost
60.1.

Servei Experimental Programa de suport a l'acolliment en Família extensa: "La meva família m'acull" (PALCPIS, A.8)
D60.1.1.

Nombre d'infants i adolescents acollits en família extensa.
Valor de tall a desembre

2.415

2.420

2.446

60.2.

Servei Experimental Suport escolar als infants acollits en família extensa del sistema de protecció

60.3.

Prestació econòmica per a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat en família extensa
D60.3.1.

TSF (DGAIA)
TSF (DGAIA)

Nombre de nous acolliments en família extensa
Valor acumulat anual

D60.3.2.

2.450

No informat

No informat

335

No previsible

Nombre de beneficiaris de la prestació econòmica per a infants i adolescents tutelats acollits en família extensa
Valor acumulat anual

2.889

2.900

309.086,64 €

309.086,64 €

2.842

2.850

61. Programa de prevenció del maltractament infantil
Pressupost
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Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
2015

2016

TSF (DGAIA)

2015

2016

TSF (DGAIA)

2015 2015 2015

2016 2016
2016
2016 2016
2016

Valor esperat 2016

2015

Valor 2015

Servei del Telèfon de la Infància (Infància Respon)
D61.1.1.

Nombre de trucades ateses pel Telèfon d'infància respon 116 111
12.976

Valor acumulat anual

61.2.

Valor esperat 2015

2015 2015

61.1.

Valor 2014

2015

Indicadors

13.000

13.820

14.000

Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI)
D61.2.1.

Incidència anual de maltractament infantil detectat que a suposat separació del nucli familiar

D61.2.2.

Nombre d’expedients d’infants i adolescents oberts per la Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI).

1.905

Valor acumulat anual

1.900

2.221

Valor acumulat anual

2.250

61.3.

Subvencions per a la prevenció del maltractament infantil

61.4.

Difusió del Telèfon Infància Respon 116 111

61.5.

Difusió periòdica de la situació del maltractament infantil a Catalunya: Infografia

1.069
1.252

No previsible
2.000
TSF (DGAIA)
TSF (DGAIA)
TSF (DGAIA)

62. Desplegament reglamentari Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
Pressupost

Funcional

Decret de procediment i mesures de protecció a la infància i l'adolescència en situació de risc, desemparament o guarda protectora
D62.1.1.

33%

Valor dicotòmic



62.2.

Elaborar el Reglament de desenvolupament del sistema de protecció

62.3.

Decret pel que es regula el procediment per facilitar el coneixement dels orígens biològics
D62.3.1.

80%

60%



TSF (DGAIA)

TSF (DGAIA)

Aprovar un decret de suport posterior a l’emancipació o a la majoria d’edat
Valor dicotòmic

No informat

Decret regulador dels equips tècnics (EAIA,ETCA,EVAMI)
D62.5.1.

TSF (DGAIA)

 (100%)

Decret de suport posterior a l’emancipació o a la majoria d’edat
D62.4.1.

62.5.

45%

Aprovar un decret que reguli el procediment per facilitar el coneixement dels orígens biològics
Valor dicotòmic

62.4.

TSF (DGAIA)

Aprovar un decret de procediment i mesures de protecció a la infància i l'adolescència

40%

5%

80%
2015

62.1.

Funcional

TSF (DGAIA)

Aprovar un decret regulador dels equips tècnics (EAIA,ETCA,EVAMI).
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors
Valor dicotòmic

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

No informat

40%

Desestimat

Valor esperat 2016

63. Programa de prevenció del risc de desprotecció infantil
2016
2016

280

308

306

TSF (DGAIA)

320

1.736

1.800

2.053

2.400

Impulsar l'atenció a les necessitats bàsiques d'alimentació dels infants amb un servei d'àpat diari durant el període de vacances
escolars mitjançant l'obertura dels centres oberts en els territoris on es detecti aquesta necessitat (PALCPIS, A.17)

Percentatge de centres oberts que romandran oberts durant les vacances escolars per garantir les necessitats bàsiques d’alimentació dels infants
Valor percentual anual

No informat

No informat

30

30

Percentatge d’infants i adolescents usuaris de centres oberts que són beneficiaris de rebre almenys un àpat diari en el període de vacances escolars
23

23

Servei Experimental Tractament família biològica

2016

No informat

TSF (DGAIA)

2016

No informat

2015

Valor percentual anual

TSF (DGAIA)

Nombre de Famílies ateses pel servei de tractament especialitzat a les famílies biològiques
Valor acumulat anual

324

325

355

Servei Experimental Atenció a infractors menors de 14 anys: "Educant en responsabilitat"
D63.8.1.

TSF (DGAIA)

Nombre de prestacions per a infants i adolescents en situació de risc greu
Valor acumulat anual

63.8.

250

Prestació econòmica per a menors d'edat en situació de risc greu atesos en la pròpia família (PALCPIS, A.7)

D63.7.1.

TSF (DGAIA)

No previsible

Nombre de programes subvencionats d’atenció social i educativa davant situacions de risc (excepte centres oberts)
Valor anual

63.7.

2016 2016

243

Programes preventius subvencionats d'atenció social i educativa davant situacions de risc (excepte centres oberts)

D63.6.2.

2016

No informat

63.4.

D63.6.1.

TSF (DGAIA)

2016

238

Servei de Centre Socioeducatiu diürn

63.6.

2015

181

63.3.

D63.5.1.

2015

No informat

Nombre de centres oberts
Valor anual

63.5.

2015 2015

No informat

Servei de Centre Obert

D63.4.1.

TSF (DGAIA)

Nombre de serveis subvencionats que estan implementant el model d'intervenció socioeducativa no residencial
Valor anual

D63.2.1.

TSF (DGAIA)

2015

13.902.565,60 €

2015

D63.1.1.

63.2.

13.522.841,78 €

Implementar el model de serveis d’intervenció socioeducativa no residencial, per a infants i adolescents en situació de risc i les
seves famílies (PALCPIS, A.6)

2015

Pressupost
63.1.

339

Nombre d'infants i adolescents infractors atesos en el programa "Educant en la responsabilitat" en el darrer any
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

2016
2016 2016 2016
2016

D63.9.1.

2016 2016

Servei Experimental Cases d'infants per a infants i adolescents en situació de risc greu o de desemparament

2016 2016 2016

977

2016 2016

Valor esperat 2016

814

2015

Valor 2015

920

2015 2015 2015

Valor esperat 2015

874

2015

63.9.

Valor 2014

2015 2015

Valor acumulat anual

2015 2015 2015

Indicadors

2015 2015

Actuacions

TSF (DGAIA)

Nombre d'infants i adolescents atesos en el recurs 'Cases d'infants' en plaça intermitent o suport
Valor acumulat anual

59

101

124

63.10.

Promoure l'acreditació dels centres oberts com a receptors de fruites i hortalisses procedents de la retirada

63.11.

Projecte ‘us espais esportius pels Centres Oberts’

63.12.

Projecte d'hàbits i alimentació saludables en els Centres Oberts

95
TSF (DGAIA)
TSF (DGAIA)
TSF (DGAIA)

D63.12.1. Implementar un Projecte pel foment dels valors i dels hàbits saludables en els Centres Oberts
Valor dicotòmic

63.13.

35%

90%

40%

40%

Xerrades informatives als Centres residencials per a la prevenció de situacions de risc (Mossos d'Esquadra)

TSF (DGAIA)

64. Programa de serveis d'atenció a la infància - adolescència, terapèutics i de suport a les seves famílies
Pressupost

16.647.867,52 €

64.1.

Servei de tutela per a infants i adolescents en situació de desemparament

64.2.

Servei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència (SEAIA)
D64.2.1.

TSF (DGAIA)
TSF (DGAIA)

Nombre d'Infants i adolescents atesos pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA).
Valor acumulat anual

13.149

64.3.

Servei d'equips de valoració de maltractaments infantils (EVAMI)

64.4.

Equips Tècnics de Centre d'Acolliment (ETCA)

64.5.

Servei Experimental Tractament abusos sexuals
D64.5.1.

17.135.986,56 €

13.200

13.505

13.600
TSF (DGAIA)
TSF (DGAIA)
TSF (DGAIA)

Nombre d'infants i adolescents tutelats atesos en el programa de tractament d’abusos sexuals.
Valor acumulat anual

43

47

56

60

64.6.

Servei Experimental Teràpia assistida amb gossos (Fundació Affinity i Parc de recerca Biomèdica)

64.7.

Servei Experimental Suport escolar als infants en centres residencials del sistema de protecció (Departament d'Ensenyament)

TSF (DGAIA)
TSF (DGAIA)
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions

Servei Experimental Retorn a la família del sistema de protecció: "Jo torno a casa"

64.9.

Servei Experimental Programa de prevenció de toxicomanies en centres residencials del sistema de protecció (Departament de Salut)
D64.9.1.

2016 2016

64.8.

2016

Valor esperat 2016

TSF (DGAIA)

2016

Valor 2015

2015 2015

Valor esperat 2015

2015

Valor 2014

2015

Indicadors

TSF (TNIC)

TSF (DGAIA)
TSF (DGAIA)

Nombre d'infants i adolescents en centres residencials participants en el programa de prevenció de consum de drogues.
Valor acumulat anual

No informat

0

0

No previsible

65. Programa per a la promoció del coneixement en infància i adolescència
Pressupost
65.1.

Funcional

20.993,50 €

Unificar els canals de difusió de recerques i investigacions en infància i adolescència a través de l'Observatori dels drets
D65.1.1.

Disposar de canals unificats per a la difusió de recerques i investigacions en infància i adolescència
Valor dicotòmic

No informat

No informat

0

0

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

66. Desplegament del Pacte per a la Infància

Participació social en el desplegament del Pacte per a la Infància
D66.1.1.

Nombre d’institucions i entitats representades en els Grups de treball de la Taula Nacional de la Infància i Adolescència de Catalunya

D66.1.2.

Nombre de persones participants en els Grups de treball de la Taula Nacional de la Infància i Adolescència de Catalunya
Valor acumulat anual

307

0

7

TSF (TNIC)

7

Jornada amb presidents/es de les comissions tècniques de les Taules Territorials d’Infància
D66.3.1.

TSF (TNIC)

Nombre de Taules territorials d’Infància constituïdes
Valor anual

Realitzar una jornada amb presidents/es de les comissions tècniques de les Taules Territorials d’Infància
Valor dicotòmic

66.4.

240

150

Constitució de les Taules Territorials d'Infància (Delegacions territorials del Govern)
D66.2.1.

66.3.

140

110

---

Elaborar els Reglaments de règim intern de les Taules Territorials d'Infància



 (100%)
2016

66.2.

80

2015

Valor acumulat anual

2015

66.1.

2015

Pressupost

TSF (TNIC)
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

---

Valor dicotòmic

Valor esperat 2016



 (100%)

Aprovar el Reglament de règim intern de les Taules Territorials de la Infància.
---

Valor dicotòmic

66.5.

Valor 2015



90%

 (100%)

Disposar de la despesa pública en infància desagregada per departaments
D66.5.1.

2016

D66.4.2.

Valor esperat 2015

Aprovar el Reglament de règim intern de la Taula Nacional de la Infància

2015

D66.4.1.

TSF (TNIC)

Disposar de la despesa pública total i desagregada per departaments de la Generalitat de Catalunya en infància i adolescència en la Planificació anual del Pla d’atenció integral a
la infància i l’adolescència 2015 – 2018 - Taula Nacional de la Infància
---



 (100%)



1.375.141,22 €

1.375.141,22 €

1.399.903,06 €

1.530.369,84 €

Valor dicotòmic

2016

1.417

1.563

TSF (DGACC)

TSF (DGACC)

1.550

528
8

550

573

650

No informat

8

8

Ludoteques
Nombre de nens i nenes participants a les Ludoteques
1.373

1.373

1.634

1.650

Impartir els tallers “Menjar sa, tot és començar” (PALCPIS, A.18)
Nombre d'infants i adolescents que participen als tallers "Menjar sa, tot és començar"
Valor acumulat anual

2.000

2.000

Cessions d'espais entitats
D67.5.1.

2016

Nombre d’equipaments cívics que fan el programa Joves

Valor acumulat anual

67.5.

2016

D67.2.2.

D67.4.1.

2016

Nombre de participants en el programa Joves

D67.3.1.

TSF (DGACC)

2016

D67.2.1.

Valor anual

67.4.

1.417

Programa Joves

Valor acumulat anual

67.3.

TSF (DGACC)

Nombre de nens i nenes participants en el programa Jugar i Llegir
Valor acumulat anual

67.2.

2015

D67.1.1.

TSF (DGACC)

2015

Programa Jugar i Llegir

2015

67.1.

2015

Pressupost

2015

67. Programes específics de lleure en equipaments cívics

2.000

2.000

Nombre de cessions d'espais a entitats per a activitats per a infants, joves o famílies
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Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Indicadors

67.6.

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

305

305

567

567

Valor 2016

Valor esperat 2017

2015

Valor acumulat anual

Espais familiars
D67.6.1.

2016

Pressupost
Actuacions

TSF (DGACC)

Nombre d’espais familiars en equipaments de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
12

No informat

12

12

1.472.022,37 €

1.523.244,48 €

1.569.696,75 €

1.263.821,06 €

Valor anual

Pressupost
Suport en comunicació del tercer sector.
D68.1.1.

Valor acumulat anual

281

68.2.

Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat 2014-2015

68.3.

Pla de Formació de voluntariat i Escola d'estiu .

308

D68.3.1.

Nombre de cursos de l’Escola d’estiu i Pla de Formació de Voluntariat a Catalunya

D68.3.2.

Nombre de participants de l’Escola d’estiu.
Valor acumulat anual

68.4.

Llei del Voluntariat

68.5.

Convenis Federacions d'Entitats de lleure

68.6.

Subvencions anuals a entitats de lleure

32

53

59

59

746

740

389

700

Consell de l'Associacionisme i el voluntariat

68.8.

Assessorament entitats

38

61

61

TSF (DGACC)
TSF (DGACC)

TSF (DGACC)
TSF (DGACC)
TSF (DGACC)

61
2015 2015

68.7.

TSF (DGACC)
TSF (DGACC)

Nombre d'entitats assessorades.
Valor acumulat anual

D68.8.2.

81

Nombre d'entitats que realitzen activitats amb infància, adolescència subvencionades. ( convocatòria anual)
Valor acumulat anual

D68.8.1.

81

2015 2015 2015

Valor acumulat anual

D68.6.1.

TSF (DGACC)

Continguts publicats relacionades amb infància i adolescència.
2015 2015

68.1.

2015

68. Suport a l'associacionisme i el voluntariat

204

200

59

60

Nombre consultes realitzades per les entitats.
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Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors
Valor acumulat anual

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

514

450

122

122

4.097.314,30 €

4.097.314,30 €

4.334.481,78 €

4.309.601,52 €

Pressupost

Plans de Desenvolupament Comunitari i Accions Comunitàries Integrals (ACI)
D69.1.1.

Nombre de Plans de Desenvolupament Comunitari i Accions Comunitàries Integrals que realitzen activitats adreçades a la infància i a l'adolescència

D69.1.2.

Nombre d’activitats dels Plans de Desenvolupament Comunitari i Accions Comunitàries Integrals que realitzen activitats adreçades a la infància i a l'adolescència
92

D69.2.3.

Nombre de Punts Òmnia que ofereixen recursos tecnològics en zones desafavorides

440
116

440
116

72

72

436

436

116

116

Pla Integral Poble Gitano 2014-2015. Projecte EduRom
D69.3.1.

90%

90%

90%

TSF (DGACC)

TSF (DGACC)

TSF (DGACC)

Nombre d'entitats que fan activitats relacionades amb la Infància, adolescència amb conveni plurianual
Valor anual

24

24

31

31

Premi Civisme
Nombre d'obres presentades als Premis Civisme relacionades amb infància i adolescència.
Valor anual

5

5

11

30

Projectes d’aprenentatge servei als Punts Òmnia i Equipaments Cívics relacionat
D69.6.1.

TSF (DGACC)

90%

Convenis plurianuals a entitats que desenvolupen programes d'infància i adolescència

D69.5.1.

TSF (DGACC)

Percentual de reducció absentisme on s’implementa el projecte Edu Rom.
Valor percentual anual

D69.4.1.

2015

69

Nombre d'activitats dels Punts Òmnia que realitzen activitats adreçades a infància i adolescència

Valor de tall a desembre

69.6.

69

D69.2.2.

Valor acumulat anual

69.5.

92

Nombre de Punts Òmnia que realitzen activitats adreçades a infància i adolescència
Valor acumulat anual

69.4.

84

45

Programa Òmnia
69.2.1.

69.3.

84

45

2015

69.2.

32

2015

Valor acumulat anual

32

2015

Valor acumulat anual

TSF (DGACC)

2015

69.1.

2015

69. Actuacions pel desenvolupament comunitari

Nombre d’actuacions d’aprenentatge servei als Punts Òmnia
Valor anual

-

-

8

20
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Actuacions dels Departaments de la Generalitat de Catalunya | Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Agrupació d’actuacions departamentals
Pressupost

Executat 2014

Pressupost 2015

Executat 2015

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Any proposta

Organisme/s

Valor 2016

Valor esperat 2017

Actuacions
Indicadors

Valor 2014

Valor esperat 2015

Valor 2015

Valor esperat 2016

440

No informat

No informat

Nombre d’actuacions d’aprenentatge servei als Equipaments Cívics
440

37. Promoció de la Responsabilitat social entre empreses i entitats del tercer sector
Pressupost
37.1.

Funcional

TSF (DGESiC)

160

Jornades anuals per visualització de les experiències aprofitant iniciatives destacades com: Marketplace i Bussines Social Value
D37.2.1.

TSF (DGESiC)

Nombre de jornades anuals per a la visualització d’experiències destacades

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Pressupost total

8

175.297,54 €

Nombre de bones pràctiques de col·laboració (empresa - entitat) difoses a través del portal de Responsabilitat Social Rscat. (www.Rscat.cat)
125

7

146.874,00 €

Difusió de les bones pràctiques de col·laboració (empresa - entitat) a través del portal de Responsabilitat Social Rscat
[(www.Rscat.cat)]
D37.1.1.

37.2.

7

2015

Valor anual

2015

D69.6.2.

No informat

2

Executat 2014

Pressupost 2015

238.194.995,10 €

248.080.757,65 €

Executat 2015

Pressupost 2016 8

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Veure agrupació 37. Departament d’Empresa i Coneixement
Caldrà calcular l’increment que suposen les actuacions de l’agrupació 37
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Pressupost en polítiques d’infància i adolescència
Taula de pressupost previst i executat per departaments, 2014 – 2016

Departaments

Executat 2014

Presidència
Governació, Administracions Públiques i Habitatge 9
Vicepresidència, Economia i Hisenda

Salut
Interior
Territori i Sostenibilitat
Cultura
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

11

3.919.216,00 €

85.263,94 €

61.000,00 €

-

-

231.784.394,59 €

246.012.994,00 €

31.281.484,64 €

31.281.484,64 €

431.677,80 €

394.100,00 €

91.925.418,10 €

98.593.438,39 €

1.439.582,23 €

1.570.811,00 €

2.628.247,00 €

2.645.128,00 €

-

-

36.285.344,80 €

36.361.802,16 €

238.193.095,10 €

248.078.757,65 €

Empresa i Coneixement 12
Justícia
Treball, Afers Socials i Famílies

13

Pressupost total

Executat 2015

3.432.832,00 €

10

Ensenyament

Pressupost 2015

637.487.340,20 €

Pressupost 2016

668.918.731,84 €

9

Governació i Relacions Institucionals, en la Planificació anual 2014 i 2015
Economia i Coneixement, en la Planificació anual 2014 i 2015
11
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la Planificació anual 2014 i 2015
12
Empresa i Ocupació, en la Planificació anual 2014 i 2015
13
Benestar Social i Família, en la Planificació anual 2014 i 2015
10
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Gràfica de la distribució del pressupost anual departamental, 2015 – 2016

Executat 2015

Pressupost 2016
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Acrònims

Annex 5. Acrònims

2015
Acrònim

Departament o organisme

Unitat directiva

PRE (SU)
PRE (CAC)
PRE (CCMA)
PRE (SGE)
PRE (DGACD)
GOV
ECO (SU)
ENS
SLT
SLT (PDSMA)
INT (DGAS)
INT (DGP)
INT (SCT)
TES
CUL
AGR
EMO (DGESiC)
EMO (DGTSI)
EMO (CESICAT)
JUS (DGEPCJJ)
BSF (DGJ)
BSF (SIPAP)

Departament de Presidència
Departament de Presidència
Departament de Presidència
Departament de Presidència
Departament de Presidència
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Ensenyament
Departament de Salut
Departament de Salut
Departament d’Interior
Departament d’Interior
Departament d’Interior
Departament de Territori i Sostenibilitat
Departament de Cultura
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Departament d’Empresa i Ocupació
Departament d’Empresa i Ocupació
Departament d’Empresa i Ocupació
Departament de Justícia
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Benestar Social i Família

Secretaria d’Universitats
Consell Audiovisual de Catalunya
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Secretaria General de l’Esport
Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió

BSF (ICD)
BSF (ICAA)
BSF (DGI)
BSF (SF)
BSF (DGAIA)
BSF (DGACC)
BSF (OC)
BSF (ODI)

Departament de Benestar Social i Família
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Benestar Social i Família

Secretaria d’Universitats i Recerca

Pla Director de Salut Mental i Addiccions
Direcció General d’Administració de Seguretat
Direcció General de la Policia
Servei Català de Trànsit

Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom
Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
Direcció General de Joventut
Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal
Institut Català de les Dones
Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció
Direcció General d’Immigració
Secretaria de Família
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
Oficina de Comunicació
Observatori dels Drets de l’Infant
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TNIC
GTA
GTO

Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Taula Nacional de la Infància de Catalunya

Grups de Treball d’Àmbit en el desplegament del Pacte per a la Infància
Grups de Treball Operatiu per abordar qüestions aprovades per la TNIC

Acrònim

Departament o organisme

Unitat directiva

PRE (SU)
PRE (CAC)
PRE (CCMA)
PRE (SGE)
PRE (DGAC)
PRE (DGD)
PRE (ICD)
VEH
GOV
ECO (SU)
ENS
SLT
SLT (PDSMA)
INT (DGAS)
INT (DGP)
INT (SCT)
TES
CUL
AGR
EMO (DGTSI)
EMO (CESICAT)
JUS (DGEPCJJ)
TSF (DGJ)
TSF (SIPAP)

Departament de Presidència
Departament de Presidència
Departament de Presidència
Departament de Presidència
Departament de Presidència
Departament de Presidència
Departament de Benestar Social i Família
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Departament d’Empresa i Coneixement
Departament d’Ensenyament
Departament de Salut
Departament de Salut
Departament d’Interior
Departament d’Interior
Departament d’Interior
Departament de Territori i Sostenibilitat
Departament de Cultura
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Departament d’Empresa i Coneixement
Departament d’Empresa i Coneixement
Departament de Justícia
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Secretaria d’Universitats
Consell Audiovisual de Catalunya
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Secretaria General de l’Esport
Direcció General d’Atenció Ciutadana
Direcció General de Difusió
Institut Català de les Dones

TSF (ICAA)
TSF (DGI)
TSF (SF)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Acrònims

2016

Secretaria d’Universitats i Recerca

Pla Director de Salut Mental i Addiccions
Direcció General d’Administració de Seguretat
Direcció General de la Policia
Servei Català de Trànsit

Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
Direcció General de Joventut
Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal
Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció
Direcció General d’Immigració
Secretaria de Família
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TSF (DGAIA)
TSF (DGACC)
TSF (DGESiC)
TSF (OC)
TSF (ODI)
TNIC
GTA
GTO

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Taula Nacional de la Infància de Catalunya

Acrònims

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom
Oficina de Comunicació
Observatori dels Drets de l’Infant
Grups de Treball d’Àmbit en el desplegament del Pacte per a la Infància
Grups de Treball Operatiu per abordar qüestions aprovades per la TNIC

Pla de Referència
PALCPIS
PNI
PISMA

Pla d’Acció per a la Lluita Contra la Pobresa i per a la Inclusió Social
Pacte Nacional per a la Immigració
Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions
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