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En el present document es fa una presentació general de Mapa de Recursos per a la Infància i l’Adolescència d’Igualada. Es tracta d’un recull de forma
ordenada de tot el treball i recursos que s’ofereixen des del municipi a la infants i adolescents. En parlar de recursos fem referència a tots aquells
equipaments, serveis o programes destinats parcial o totalment als infants i adolescents per àmbits temàtics (Educació, Formació i Ocupació; Cultura i
Lleure; Salut i Serveis Socials; Esports; Drets Civils)..
Per a l’elaboració del Mapa de recursos s’ha partit de la informació aportada pel personal tècnic de l’Ajuntament. També ha estat d’utilitat la informació
disponible a la web de l’ajuntament d’Igualada.
Tots els recursos que gestiona l’Ajuntament d’Igualada han estat completats i validats prèviament per cada Departament i Servei Municipal.
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1
1.1


Educació
Centres educatius
El 47% dels centres educatius del municipi són públics i el 53% restant Centres educatius
són concertats i privats
Llars d’infants
Educació infantil i primària
Educació secundària
Batxillerat
Cicles formatius
Ensenyaments artístics
Programes de formació i inserció
Educació especial
Ensenyaments superiors
Altres ensenyaments
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Públics Concertats Privats
9
3
5
9
3
5
1
3
1
2
1
3
1
1
1
2
3

Total
12
14
8
5
3
3
2
1
2
3
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1.2

Educació infantil i primària



Més centres privats / concertats que centres públics



Centres educatius concentrats sobre tot en la zona centre i Pla de Sant
Magí
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Centres educatius
Públics
Llars d’infants
Educació infantil i primària

Privats
9

Concertats
3
5

9

Total
12
14

5
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1.3

Educació Secundària Obligatòria



Més centres concertats que centres públics



Centres educatius concentrats sobre tot en la zona centre i Pla de Sant
Magí
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Centres educatius
Públics
Educació secundària

Privats

Concertats
3

5

Total
8

6
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1.4

Batxillerat



Més centres públics que centres concertats



Centres educatius als districtes Centre, Pla de Sant Magí, i Sesoliveres
La Massa
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Centres educatius
Públics
Batxillerat

Privats

Concertats
3

1

Total
1

5
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1.5

Formació professional



Més centres públics que centres concertats



Major oferta als centres públics que als concertats



Centres educatius als districtes Centre, Pla de Sant Magí, i
Sesoliveres La Massa



Oferta formativa en 17 de les 24 famílies existents.



Cap formació en famílies amb volum important d’assalariats a la
comarca, com l’alimentària o en el sector agrari, en creixement a
la comarca o en professions emergents dins el sector serveis com
seguretat i medi ambient



Manca de continuitat en oferta formativa de grau superior en les
famílies d’Arts gràfiques, Hoteleria i turisme i imatge personal

Centres educatius

Oferta de formació professional
Públics

Cicles formatius
PFI

2
1

Concertats Privats
1
1

Total
3
2
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FPI
CFGM
CFGS

Públics Concertats Privats
2
4
13
1
15
1

Total
6
14
16
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Oferta formativa per famílies professionals
Sector

Família

Agricultura
Serveis

Agrària
Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Comunicació gràfica i audiovisual
Hoteleria i turisme
Imatge personal
Informàtica i comunicacions
Sanitat
Serveis socioculturals i a la comunitat
Transport i manteniment de vehicles
Imatge i so
Seguretat i medi ambient
Arts gràfiques
Electricitat i electrònica
Fabricació mecànica
Instal·lació i manteniment
Química
Tèxtil, confecció i pell
Energia i aigua
Fusta, moble i suro
Indústries alimentàries
Indústries extractives
Construcció i manteniment
Edificació i obra civil

Indústria

Construcció

Principals subsectors industrials d’assalariats. Anoia (2016)
Oferta FP
Si
NO
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Font: informe econòmic anual l’Anoia 2016

Evolució del pes de les empreses de l’Alta Anoia per sectors (2008-2016)

Font: informe econòmic anual l’Anoia 2016
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Família
Activitats físiques i esportives
Administració i gestió

Arts gràfiques
Comerç i màrqueting

Comunicació gràfica i audiovisual
Construcció i manteniment
Electricitat i electrònica

Fabricació mecànica
Hoteleria i turisme
Imatge personal
Informàtica i comunicacions

Instal·lació i manteniment
Química

Sanitat

Serveis socioculturals i a la comunitat

Transport i manteniment de vehicles
Tèxtil, confecció i pell

Especialitat
Conducció d’activitats fisicoesportives
Animació d’activitats físiques i esportives
Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals
Gestió administrativa
Administració i finances
Assistent al producte gràfic imprès

FPI

CFGM

CFGS

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Comerç
Comerç internacional
Gràfica publicitària
Projectes d’edificació
Instal·lacions de telecomunicacions
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Manteniment electrònic
Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
Auxiliar d’hosteleria : cuina i serveis de restaurant i bar
Auxiliar en imatge personal : perruqueria i estètica
Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics
Sistemes microinformàtics i xarxes
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Desenvolupament d’aplicacions web
Manteniment electromecànic
Mecatrònica industrial
Operacions de procés de pasta i paper
Indústries de procés de pasta i paper
Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat
Cures auxiliars d’infermeria
Farmàcia i parafarmàcia
Dietètica
Atenció a les persones en situació de dependència
Educació infantil
Integració social
Electromecànica de vehicles automòbils
Automoció
Artesania en cuir
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1.6



Formació superior
Oferta universitària de grau en enginyeria
Oferta universitària de postgrau en diferents àrees

ESCOLA D’ENGINYERIA D’IGUALADA (ADSCRITA A LA UPC)
Graus i màsters universitaris
 Grau en Enginyeria en organització industrial
 Grau en Enginyeria química
 Màster Universitari en Enginyeria del cuir
Màsters i postgraus professionals
 Màster en direcció tècnica de l’adobatge
 Postgrau en direcció comercial i màrqueting
 Postgrau en emprenedoria
 Postgrau en gestió ambiental
 Postgrau en tècniques d’adoberia
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA – PUNT UOC D’IGUALADA
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1.7


Altres ensenyaments
Oferta pública d’ensenyament d’idiomes, musicals i artístics
Ensenyaments artístics
Altres ensenyaments

Públics Concertats
3
3

Privats

Total
3
3

Centre de formació d’adults de l’Anoia
 Català
 Castellà
 Anglès
 Informàtica
 Graduat en ESO (IOC)
 Preparació proves accés CFGM i CFGS
Escola Oficial D’idiomes
 Anglès
 Alemany
Servei local de català d’igualada
Ensenyaments musicals i artístics
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Escola municipal d’art “Gaspar Camps”
Escola municipal de música d’Igualada. Conservatori municipal de grau mitjà mestre
Joan Just Bertran
Escola Oberta
Escola municipal de teatre “La tarima”
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1.8


Educació especial
Centre concertat d’educació especial que ofereix servei integral a Escola àuria
infants i adolescents amb necessitats educatives especials de la  Escola: 12 unitats Educació Especial. – 2 unitats TVA (Programa de Transició a la Vida
comarca
Adulta).



CDIAP / SAP Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Servei Atenció
Primerenca



Residència: Servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal,
substitutori de la llar i d’assistència integral a les activitats bàsiques de la vida diària
per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport.



Esplai: espai de lleure i oci als infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual de
la comarca de l’Anoia. Ofereix extraescolars diàries, esplai de cap de setmana, espai
de lleure i oci per a adolescents i casal d’estiu



Llar: servei de respir pels escolars i les seves famílies.



Servei d’atenció i consulta: Servei d’orientació, consulta i tractament per infants,
adolescents i adults (Psicologia, Psiquiatria, Psicoanàlisi, Logopèdia, Fisioteràpia,
Pediatria, Neuropediatria i altres especialitats)
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1.9

Programes PEE

Existència de diferents programes adreçats a:






Contribuir a l’èxit acadèmic
Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escola
Millorar la presencia i l’ús social de la llengua catalana, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística
Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic
Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en un territori.

Objectiu general
Contribuir a l’èxit
acadèmic

Línia d’actuació PEE
Suport èxit escolar

Actuació
Ajuts Patronat
Garcia Fossas

Suport èxit escolar

Suport èxit escolar

Estudi assistit al Gabriel
Castellà
Estudi assistit al Joan
Mercader
Jugar i Llegir”

Suport èxit escolar

Projecte violins i violoncels

Suport èxit escolar
Impuls
en
l’àmbit
comunitari
d’accions
d’orientació i seguiment
acadèmico professionals.

“Passapantalla”

Suport èxit escolar

Descripció
Germans

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació

Coordinacions / Xarxes
Patronat García Fossas,
Serveis Socials i Centres
educatius de primària i
secundària.
Pendent de concretar

Per alumnes de 1r d’ESO a càrrec de voluntariat d’ATLAS
És un programa de la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària, que es duu a terme al Casal Cívic
Montserrat.

Casal Cívic Montserrat
Escola Gabriel Castellà
Escola Mowgli
EMMI / Aj. d’Igualada
Escola Gabriel Castellà
Institut Badia i Margarit
Pla Inclusió/ SS/
Ensenyament Aj.
Igualada
Institut Joan Mercader
14
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Objectiu general

Potenciar
la
participació
en
activitats i espais
de convivència de
l’entorn escolar

Millorar
la
presencia i l’ús
social
de
la
llengua catalana,
en un marc de
respecte
i
valoració de la
diversitat
lingüística
Potenciar
l’educació
en
valors
i
el
compromís cívic

Línia d’actuació PEE
Suport èxit escolar
Activitat esportiva

Actuació
Piscina
escola
Castellà

Suport èxit escolar
Projecció xarxa educativa
Espais de trobada

Voluntariat de Batxillerat del
Joan Mercader a la Llar
d’Infants del Mowgli i/o al
parvulari del Gabriel Castellà

Compartir contes o altres
creacions artístiques ...

Suport èxit escolar
Família, centre i entorn

Exposició a càrrec d’alumnat
del batx. Artístic del Joan
Mercader

Exposició de treballs d’alumnat del batx. artístic

Activitats esportives

Pla Català d’Esport a l’escola

Suport èxit escolar

Concerts violins/violoncels

Concerts a càrrec dels grups de violins i violoncels del GC
i del BIM a diversos col·lectius de la ciutat: EBM’s, etc....

Acollida Llengua catalana

Cursos de català

Curs de català bàsic, al Casal del Passeig

Servei Comunitari.

Projectes: “Igualada Pam a Pam” “Comerç desigualcomerç just”

Educació en valors
compromís cívic .

i
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Gabriel

Descripció
Servei d’autobús i monitoratge

Coordinacions / Xarxes
Escola i AMPA Gabriel
Castellà
Ajuntament
Regidoria d’Esports
Institut Joan Mercader
Llar d’infants del Mowgli
Ed. Infantil del Gabriel
Castellà
Institut Joan Mercader
Casal Cívic Montserrat
Centres educatius del
PEE
Escola Mowgli
Escola Gabriel Castellà
Institut Joan Mercader
Regidoria d’Esports
EMMI / Aj. d’Igualada
Escola Gabriel Castellà
Institut Badia i Margarit
Servei Local del Català
Casal del Passeig
PEE

Institut Joan Mercader
SETEM

15

Pla Local d’Infància, Adolescència i Família d’Igualada
Mapa de Recursos
Objectiu general

Potenciar
el
treball
i
l’aprenentatge en
xarxa de tots els
agents educatius
que operen en un
territori.

Línia d’actuació PEE
Educació en valors
compromís cívic

i

Activitats esportives 14.
Promoció de les xarxes

Actuació
Jornada de Joves per a la
Convivència a l’Anoia.
Coordinació
PCEE

dinamitzadors
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Descripció
És una jornada intercentres per afavorir la
reflexió conjunta sobre la
convivència.
Organització d’una activitat esportiva conjunta

Coordinacions / Xarxes
Centres de secundària de
l’Anoia
Escola Gabriel Castellà
Escola Mowgli
Institut Joan Mercader
Institut Badia i Margarit
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2
2.1


Cultura i lleure educatiu
Equipaments culturals i de lleure
Equipaments culturals i de lleure educatiu amb oferta Equipaments culturals i de lleure
d’activitats específiques per a públic infantil, adolescent i
famílies

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació

Tipus
Biblioteques

Equipament
 Biblioteca Central d’Igualada
 Biblioteca de l’Ateneu igualadí
Equipaments de lleure:  Equipament Juvenil la Kaserna
 Centre Cívic de Fàtima
 Espai Cívic Centre
 Casal del Barri de Montserrat
 Casal Cívic del Passeig
 Centre Obert Joves
Espais culturals
 Teatre Municipal Ateneu
 Teatre Muncipal Aurora
 Ateneu Igualadí
 L’Escorxador
 La Igualadina Cotonera
 Adoberia Vella
 Sala Municipal d’Exposicions
 Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia
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2.2

Programes i activitats per a infants, adolescents i famílies

Existència de diferents activitats i recursos adreçats a infants i adolescents de diferents edats i a famílies en els equipaments de la ciutat

Destinatari

Activitat / Recurs

Descripció

Famílies

Embaràs i petita infància

Aglutina diferents activitats adreçades a famílies amb infants de 0-3 anys i a mares embarassades:
 ludoteca familiar per a 0-3 anys,
 tallers en família 0-3 anys,
 tallers compartint la criança impartits per Dones amb Empenta,
 tallers de dinamització musical com el Sol-solet,
 massatge infantil per a nadons,
 ioga amb nadons,
 pilates amb nadons,
 tècniques hipopressives amb nadons...etc
Ludoteca familiar els dissabtes a la tarda a l’espai cívic centre oberta a totes les famílies amb infants de 0-12 anys
Espai al centre cívic de Fàtima per recolzar en tema deures, treballs...etc
Activitat de dansa que organitza l’Associació de Dansa Amics de Fàtima
Tallers de cuina per introduir als infants dins de l’art culiniari
Casal d'estiu adreçat als infants d'entre 3 i 12 anys durant el que els infants gaudeixen d’un ampli ventall
d'activitats que ens permeten treballar diferents aspectes del seu desenvolupament (àmbit físic, psicomotriu,
àmbit cognitiu, habilitats socials, actituds, valors i normes...).
Espai per treballar amb els infants de 3 a 12 anys d'Igualada i comarca valors com la cooperació, el treball en
equip, la creativitat, etc. a través del saber i el coneixement entorn el què ens envolta.Es du a terme anualment
per les Festes de Nadal i ofereix als infants d'entre 0 i 12 anys un seguit d'activitats lúdiques i pedagògiques
Edifici municipal d’ús exclusiu per a joves de 11 a 35 anys.
És un recurs juvenil on s’hi organitzen activitats amb i per als joves i s’hi desenvolupen diferents serveis
estructurats en els diferents àmbits d’interès juvenil
Pack de recursos per acompanyar als adolescents que estan cursant ESO en l’àmbit acadèmic: Espai de deures ,
Tècniques d’Estudi, Cartellera de professorat de Repàs

Infants

Ludoteca familiar
Reforç escolar
Dansa
Tallers de cuina
Estiuet
Saló de la Infància

Adolescents i joves

Equipament juvenil la
kaserna
Millora acadèmicament

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació
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Destinatari

Activitat / Recurs

Descripció

Sala d’estudi nocturna

La Sala d’Estudi Nocturna ubicada a la Bibloiteca Municipal dona servei als estudiants que cerquen un lloc
estable per a l’estudi en horari de cap de setmana i nocturn. Dos períodes a l’any. Primavera-Hivern
Servei per oferir orientació acadèmica per iniciar, ampliar o encaminar els dubtes que puguin sorgir dels joves
d’11 a 15 anys.
La Fira té com a objectiu orientar als joves d’ESO i les seves famílies en les diferents opcions acadèmiques,
perquè disposin d’informació per decidir i encertar el seu futur camí acadèmic i professional.
Programa adreçat a aglutinar tota la formació en el lleure per a adolescents a partir de 15 anys que es fa al
municipi organitzada des del mateix Ajuntament com de les entitats sense ànim de lucre. Actualment Cursos de
Premonitors/es lleure, Cursos d’inciació a Tècnic Esportiu i Cursos de Monitors/es lleure
Punt d’informació Juvenil (PIJ) adreçat a aproximar tota la informació d’interès juvenil al adolescent i el jove
entre 11 i 35 anys per potenciar la seva autonomia en la seva presa de decisió cap a l’etapa adulta. Estructurat
en diferents àmbits transversals del Jove: laboral i formatiu, , mobilitat internacional, habitatge, lleure i
associacionisme, participació local...
Servei d’informació als instituts per tal de descentralitzar i dinamitzar tota la informació al jove dins els centres
de secundària.
Programa adreçat a treballar la inclusió i cohesió social a partir de la dinamització del col.lectiu juvenil
adolescent. És realitzen un conjunt de tallers organitzats per 4 àmbits: Aprenentatge Digital i Artístic, esportiu i
de Relació.
Recurs per informar de les possibilitats que hi ha per viure noves experiències en funció dels interessos als
adolescents i joves a partir de 15 anys. Informació i dinamització d’activitats sobre voluntariat en projectes
juvenils europeus, experiències joves en matèria juvenil...
Projecte format per diferents joves dels instituts entre 14 i 16 anys que a partir d’una beca aprenen a difondre
informació jove als instituts de secundària i ha organitzar esdeveniments al municipi.
Programa adreçat a adolescents i joves d’11 a 18 anys que es realitza a l’estiu. L’objectiu és potenciar l’educació
no formal a partir de diferents activitats juvenil en el període de vacances. (Camp de treball, Casals Artístics,
Esportius i Tecnològics...)
Programa exclusiu per potenciar el col.lectiu adolescent-jove. Són activitats amb un format puntual i que
s’adapten al perfil jove en concret.

Servei d’orientació
acadèmica
Fira de
L’ ensenyament
Formació en
l’associacionisme i el
lleure
Servei municipal
d’informació juvenil
Kdm, punt d’informació
juvenil als instituts
La kaserneta
Mobilitza’t
Orientació internacional
Corresponsals
Joves per la participació
Prepara’t x l’estiu jove
Estiu jove +16
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2.3

Programes i recursos culturals

Existència de programes i recursos culturals variats:






Fires
Exposicions
Teatre
Activitats educatives
Festes

Tipus

Recurs / Programa

Descripció

Fires

La Mostra d’Igualada, Fira
de Teatre Infantil i Juvenil

La Mostra d’Igualada – Fira de teatre infantil i juvenil és la fira de referència de les arts escèniques per a tots els
públics de Catalunya. Un gran aparador dels millors espectacles, que aplega al voltant de 36.000 espectadors i
700 professionals. Considerada Mercat estratègic de Catalunya, nodreix les programacions familiars del país i
proveeix les d’arreu de l’Estat espanyol i l’estranger.

Exposicions

Casa de la Festa Major

La Casa de la Festa d’Igualada és un espai expositiu al Museu de la Pell que reuneix en una exposició els elements
materials que formen part de la Festa Major d’Igualada. En aquest marc d’història i folklore, l’Institut Municipal
de Cultura de l’Ajuntament d'Igualada proposa visites amb tallers per a públic d’Igualada i comarca, en les quals
s’explica el significat de la Festa com a valor de participació col·lectiva i de coneixement dels elements de la
imatgeria de la Festa Major (gegants i capgrossos) i del bestiari (dracs i víbries), que conformen el patrimoni
folklòric de la nostra ciutat.

Teatre

Programació infantil de
Xarxa

La xarxa, associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil d’igualada, és un grup format per persones
de la ciutat que, conjuntament amb altres grups de voluntaris d’arreu de Catalunya, formen part de la Fundació
privada catalana xarxa d’espectacle infantil i juvenil de Catalunya. En aquests moments, a Catalunya prop de 1.000
persones col·laboren en la programació d’una temporada estable d’espectacles infantils que es duu a terme a
més de 70 poblacions catalanes de 26 comarques catalanes. El circuit de La Xarxa ofereix cada temporada al
Teatre Municipal Ateneu una programació específica adreçada a públic infantil i adolescent.
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Tipus

Recurs / Programa

Descripció

Teatre Escolar

Els mesos de maig i juny el Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada acull l’edició de la Mostra de Teatre Escolar.
Aquesta iniciativa es duu a terme des de 1979 i inclou les representacions que fan les escoles i instituts de la ciutat
que han preparat al llarg del curs. Hi participen habitualment: l'Escola Àuria, l'escola Garcia Fossas; l'Institut Joan
Mercader; l'Institut Pere Vives Vich; l'escola Emili Vallès; l'Institut Badia i Margarit; l'escola Montclar-Mestral ; el
Gabriel Castellà. L'accés a totes les actuacions és lliure i gratuït.

Anem al Teatre

Anem al teatre és un programa organitzat per la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments,
que ofereix espectacles d'arts escèniques i musicals als alumnes d'educació infantil, primària, secundària,
batxillerat i cicles formatius. Cada any es programen activitats al Teatre Municipal Ateneu adreçades als escolars
d’Igualada, amb una programació que destaca per la qualitat artística i idoneïtat pedagògica de les obres. Una
comissió d'experts selecciona les propostes escèniques i musicals més adients per a cada nivell educatiu. Totes
tenen la seva corresponent guia didàctica.

Cile el més petit de tots

El Més Petit de Tots al Teatre de l'Aurora, el festival internacional ofereix espectacles creats especialment per a
infants de pocs mesos fins a 5 anys

Programació infantil
juvenil de cinema
Activitats educatives

i

Oferta
educativa
del
museu de la Pell d’Igualada
i Comarcal de l’Anoia

Programació de cinema a l’Ateneu Igualadí amb el suport de l’Ajuntament. La programació inclou pel·lícules
adreçades a infants, adolescents i joves.
Cada curs escolar, el Museu oferta el programa d’activitats a tots els centres educatius de Catalunya.
Es tracta de propostes diferents entre visites guiades, visites dinamitzades i visites-taller, amb continguts que
s’agrupen entorn a la Casa de la Festa; la pell, el barri del Rec o Igualada industrial; l’aigua; i patrimoni d’Igualada.
Aquestes activitats s’adapten als diferents nivells educatius: educació infantil; primària; secundària i batxillerat i
mòduls professionals.
D’altra banda, al llarg de l’any es programen activitats puntuals relacionades amb exposicions temporals o amb
dates concretes del calendari, adreçades a escolars i/o al públic familiar.

Espai de lectura i activitats
diverses a la Biblioteca
Central Igualada

L’àrea infantil de la Biblioteca és l’espai per als infants i joves fins a 14 anys i per als adults que els acompanyen i
les persones interessades en els llibres per a infants en general. Els menors de 8 anys sempre han d’anar
acompanyats per un adult. Activitats:

– Exposicions
– Sala infantil (lectura a sala, consulta a Internet, wifi, audiovisuals, préstec, etc.),
– Consultar tot tipus de documents.
– Racó de pares, amb documents sobre l’embaràs, la criança i l’educació.
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Tipus

Recurs / Programa

Descripció
–
–
–
–
–
–

Visites escolars i tallers de
recerca a l’ Arxiu Comarcal
de l’Anoia
Tallers
de
recerca
(formació
escolar)
al
Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada
Visites escolars i tallers a
les
exposicions
fotogràfiques de Fineart
Fotografia Igualada
Programa Aire

Ludoteca del mercat de la
Masuca

Hores del conte en català i anglès,
Projeccions de cinema,
Tallers Bibliolab
Clubs de lectura infantil i juvenil, club del còmic, etc.
Accés a ordinador per buscar informació a Internet i fer treballs. Podeu reservar un ordinador.
Activitats de foment de la lectura per a totes les edats

Visites escolars i tallers de recerca adreçats a escolars a partir de 12 anys
Tallers de recerca adreçats a escolars a partir de 12 anys

Formació audiovisual per adolescents a partir de 12 anys a càrrec de l’ Agrupació Fotogràfica d’Igualada i
l’Ajuntament
El Programa Aire (Activitats i Recursos Educatius) és un projecte del Departament d'Ensenyament que ofereix als
centres educatius de la ciutat diferents recursos pedagògics. HI participen diferents entitats públiques i privades
de la ciutat, que ofereixen activitats i recursos educatius a les escoles per complementar la seva tasca docent. Les
activitats estan agrupades per àmbits (arts plàstiques; biblioteca; ciència, natura i medi ambient; cooperació i
solidaritat; igualtat de gènere; nutrició; salut i educació emocional; seguretat; teatre, música, dansa, cinema i
exposicions; turisme i visites; treball i orientació professional; tecnologia ) i estan adreçades a escolars de
diferents cicles educatius (des d’escola infantil fins a batxillerat). Hi ha activitats gratuïtes i d’altres que són de
pagament
Espai ludicopedagògic on els nens i nenes poden fer activitats divertides i creatives mentre els pares fan les
compres al Mercat. El servei de la Ludoteca del Mercat és una iniciativa de la Fundació Atlas amb el suport de
l’Ajuntament d’Igualada i l’Associació de Botiguers del Mercat de la Masuca.
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Tipus

Recurs / Programa

Descripció

Festes

Festes i tradicions

Organització d’activitats i festes tradicionals (festa de reis, els pastorets, els tres tombs, carnaval, sant Jordi, festa
de l’arbre de maig, Sant Joan, festa de maig, Santa Cecilia, Santa Llúcia...)
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2.4

Gènere

Existència de diferents programes per treballar la igualtat de gènere a nivell comarcal



Coeducació
Prevenció de la violència de gènere

Objectiu
Coeducació

Prevenció
de
la
violència de gènere

3

Actuació
Programa
Micod

Coeducatiu

Campanya contra l’ús
sexista de les joguines
Contes coeducatius
Protocol
davant
les
agressions sexistes en
espai d’oci
Servei
d’Intervenció
Especialitzada en violència
masclista
Campanyes contra la
violència masclista

Descripció
Programa amb propostes educatives per a les escoles i instituts amb l’objectiu de treballar aspectes relacionats
amb el gènere: estereotips i rols de gènere, sexisme, noves masculinitats, coresponsabilitat, feminismes, igualtat,
prevenció de violència masclista i relacions conflictives, gelosies, mites de l’amor romàntic, diversitat sexual,
temes LGTBI
Campanya que té la finalitat sensibilitzar vers la socialització del gènere i la seva influència als infants
Guia de contes alternatius, que trenquen amb els contes tradicionals estereotipats sexistes
Projecte en fase d’elaboració que culminarà amb el Protocol davant les agressions sexistes en espais públics d’oci

El Servei d'Intervenció Especialitzada és un servei gratuït que ofereix atenció integral i recursos en el procés de
recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència, i també a llurs fills i filles.
Campanya entorn el 25N de prevenció i sensibilització sobre la violència masclista. Enfocada sobretot a joves.

Esports
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3.1


Centres esportius
Dos poliesportius un de titularitat municipal i un de
caràcter privat, amb piscina i equipaments per practicar
diferents tipus d’esports. Tots dos disposen de quota per
famílies.



Diferents instal·lacions per practicar esports a l’aire lliure
(pistes de futbol i de basquet, piscina descoberta, camp
d’atletisme...)
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Tipus

Nom

Descripció

Poliesportius

Centre esportiu infinit

Complex esportiu de caràcter privat. Compta amb piscina coberta, zona spa, sala d’activitats dirigides, sala
fitnes, pistes de pàdel i bar-restaurant.
La quota familiar és de 117,60€ per famílies amb fills menors de 16 anys i de 84,80€ per famílies
monoparentals. La quota individual per infants entre 5 i 15 anys és de 20,95€.

Complex esportiu Les Comes

Complex esportiu de titularitat municipal gestionada pel Patronat Municipal d’Esports d’Igualada. Disposa
d’una zona d’activitat a l’aire lliure amb pista de basquet, un pavelló amb pista poliesportiva, una piscina
coberta, un camp de monopatí i un skate park
L’accés és lliure mitjançant quota periòdica de soci o abonat o pagant entrada puntual. L’abonament
familiar mensual és de 87,75€ i de 51,39 si es paga anualment.

Instal·lacions
esportives

Complex Esportiu Molí Nou

Complex esportiu de titularitat municipal gestionat per l’Ajuntament d’Igualada. Disposa de piscina
descoberta.
L’accés és lliure mitjançant quota periòdica de soci o abonat o pagant entrada puntual.

Espai poliesportiu Xipreret

Camp de gespa artificial de titularitat pública, gestionat per l’Ajuntament d’Igualada.
L’accés és lliure mitjançant quota periòdica de soci o abonat o pagant entrada puntual.

Estadi Atlètic

Estadi públic, titularitat de l’ajuntament d’igualada. Disposa d’un camp d’atletisme i d’altres espais
convencionals per a la pràctica de l’atletisme (recta de salts, zona de llançament, sala d’equipament).
L’accés és lliure, mitjançant quota periòdica de soci o abonat o pagant entrada puntual

Camp de futbol les Comes

Camp de futbol a l’aire lliure de titularitat municipal. L’accés és lliure, mitjançant quota periòdica de soci
o abonat o pagant entrada puntual

Pista poliesportiva Parc Garcia
Fossas

Pista poliesportiva de titularitat municipal amb espai per jugar a futbol i a basquet. L’accés és lliure,
mitjançant quota periòdica de soci o abonat o pagant entrada puntual

Camp de futbol Can Busqué

Camp de futbol a l’aire lliure de titularitat municipal. L’accés és lliure, mitjançant quota periòdica de soci
o abonat o pagant entrada puntual

Parc Valldaura

Espai obert amb camp de futbol, espai sorra, petanca
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3.2

Programes i activitats esportives

Existència de diferents programes i recursos esportius:





Activitats esportives aquàtiques i d’esports d’equip
Casals esportius d’estiu, setmana santa i nadal
Competicions
Activitats de promoció de l’esport

Tipus
Activitats esportives

Casals esportius

Recurs / Programa
Activitat aquàtica per a
nadons

Descripció
Activitat aquàtica adreçada a nadons entre 12 i 36 mesos, amb l'objectiu de familiaritzar els nadons en el medi
aquàtic i afavorir el seu desenvolupament físic i motriu. L'activitat és fa conjuntament amb pare, mare o
acompanyant. Piscina poc profunda.

Activitat aquàtica per a
infants

Activitat aquàtica d'iniciació, familiarització, adaptació i perfeccionament al medi aquàtic, dirigida a infants entre
els 3 i els 14 anys. L'objectiu principal és obtenir autonomia per aprendre a nedar. Piscina poc profunda i piscina
profunda.

Activitats aquàtiques per a
totes les edats

Programa de cursets per a totes les edats al complex esportiu infinit (Natació per a nadons, cursets d'iniciació,
adaptació i perfeccionament dels estils).

Activitat aquàtica per a
joves

Activitat aquàtica adreçada a joves entre 14 i 18 anys que dominin la natació, per gaudir d'una estona divertida
practicant esports aquàtics varis i perfeccionant els estils. Piscina profunda.

Futbol i valors a Igualada

El Programa Futbol i Valors esta adreçat a adolescents de 12 a 16 anys i pretén oferir al màxim de nens i joves la
possibilitat de participar d’activitats lúdiques que els permetin obtenir els beneficis individuals, físics, psicològics,
socials, ètics i normatius implícits en la pràctica del futbol i de l’esport en general.

Esportiueig

Pràctica de diferents esports de forma lúdica i recreativa per a infants i adolescents de 5 a 14 anys durant l’estiu.
Coneixement de noves activitats esportives
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Tipus

Competicions
Promoció de l’esport

Recurs / Programa
Primavera Esportiva

Descripció
Proposta esportiva per Setmana Santa per a infants i adolescents de 5 a 14 anys. Proposem practicar de forma
lúdica i recreativa diferents esports, des dels més tradicionals als més mediàtics, de la pista a l'aigua i de l'aigua
al parc.

Torneig de Nadal Caga Tió

Durant les vacances de Nadal, es celebra el tradicional torneig polisportiu al Complex Esportiu Les Comes, al
voltant de 1.000 esportistes gaudeixen de l'esport.

Kanya Pirenaika

Estades Esportives per a adolescents d’11 a 17 anys a Esterri d’Aneu, on es pràctica esports a la natura, esports
individuals i d’associació i activitats de Lleure.

Jocs Escolars de l’Anoia

Competicions escolars dels diferents centres educatius de la comarca.

Plans de promoció

Promoció de diferents esports pels centres educatius de la comarca de l’Anoia per a alumnat d’entre 5 i 17 anys

Pla Català de l'Esport a
l'Escola

Organització d’activitats extraescolars esportives pels diferents centres educatius de la comarca de l’Anoia per a
alumnat d’entre 5 i 17 anys

Estiu Esportiu

Oferta d’activitats esportives al complex esportiu Infinit durant l’estiu adreçades als infants i joves entre 3 i 16
anys, a on els objectius principals són, promoure l’aprenentatge i la pràctica de tot tipus d’esports, la seguretat, i
la diversió.

Campus pàdel

Entrenament tècnic, tàctic i físic de pàdel. Campionats i piscina lúdica diària al complex esportiu Infinit adreçades
a infants i adolescents entre 7 a 16 anys

Escoles Esportives

Aprenentatge i perfeccionament de les diferents especialitats esportives per infants entre 3 i 16 anys a diferents
entitats esportives d’Igualada
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4

Salut

4.1


Equipaments sanitaris
Equipaments sanitaris d’atenció primària i hospitalària

4.2







Hospital General d’Igualada
Fundació Sociosanitaria d’Igualada
CAP Nord
CAP Anoia
Clínica Sant Josep

Programes de Salut

Existència de diferents programes de promoció de la salut:




Alimentació i vida saludable
Sensibilització i prevenció
Altres programes

Objectiu
Alimentació
saludable

Descripció
Grup de treball d’actuacions comunitàries per la promoció de l’activitat física i l’alimentació saludable a l’Anoia,
promogut per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que realitza i emprèn actuacions comunitàries per a la
promoció de l’activitat física i l’alimentació saludable i prevenció de l’obesitat infantil a l’Anoia.
“El racó + sa”
Projecte promogut per l’Agència de Salut Pública de Catalunya adreçata a iInfants, joves, adolescents i famílies, a
través d’un subgrup de treball de “Menja’t l’Esport” que pretén emprendre i realitzar diferents actuacions
sensibilitzadores i de promoció de la salut (no només obesitat infantil) en les biblioteques de la comarca i, més
concretament, a la Biblioteca Central d’Igualada, per a la reducció de riscos i prevalença de malalties.
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Objectiu
Sensibilització
prevenció

i

Actuació
Servei de Prevenció de les
Addiccions d’Igualada

Setmana de les Figues i els
Ous
Nits de Qualitat

Xerrades de Salut dins el
Catàleg AIRE

Descripció
Servei de l’ajuntament adreçat a adolescents (12 a 18 anys) i les seves famílies
És un programa que ofereix diferents serveis per a la prevenció de riscos en relació amb el consum de drogues i
altres addiccions.
Servei d’informació i orientació a joves i adolescents que busquen informació sobre substàncies, els
seus efectes i conseqüències. Orientació a adolescents i joves que consumeixen i volen abandonar el
consum.
Servei d’assessorament a famílies de joves consumidors
Intervencions preventives en l’àmbit educatiu: xerrades, tallers, jocs,... principalment als IES i a les
escoles.
Formació a altres agents socials: formació a professorat, personal tècnic, monitors de lleure, etc.
Formació en dispensació responsable d’alcohol als responsables de les Barraques de la Festa Major.
Campanya anual de l’ajuntament adreçada a adolescents i joves de 12 a 18 anys i a persones adultes durant la
que es realitzen activitats de promoció de la salut sexual, afectiva i reproductiva (xerrades, tallers, distribució de
kits del plaer,...).
Projecte de l’agència de Salut Pública de Catalunya adreçat a adolescents, joves, persones adultes. Consisteix en
un espai de treball participatiu amb els diferents agents implicats en l'oci nocturn del territori per tal d'engegar
iniciatives consensuades amb l’objectiu de fer de l’oci nocturn un espai més atractiu, segur i saludable per tothom.
D’aquest projecte s’han de derivar actuacions educatives empreses pels “Joves Agents de Salut”, persones joves
voluntàries que puguin actuar com a referents per a la promoció de l’oci saludable al municipi.
Programa de l’ajuntament de sensibilització a adolescents (entre 12 i 16 anys) entorn a diferents temes:
Drogues i addiccions
o Anem de festa (a partir de 1r d’ESO)
o Les TIC o no les TIC (a partir de 1r d’ESO)
Trastorns de la conducta alimentària
o Et trastorna l’alimentació? (a partir de 1r d’ESO)
o M’agrada el meu cos? (a partir de 1r d’ESO)
-

Sexualitat
o Enganxa’t al làtex (a partir de 3r d’ESO)

-

Alimentació
o Esmorzar nutritiu (Cicle inicial primària)
o Alimentació saludable (Cicle superior primària)
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Objectiu

Actuació

Altres

Dia Mundial de Tolerància
Zero amb la Mutilació
Genital Femenina

Descripció
Primers auxilis
o Iniciació als primers auxilis (4t d’ESO)
Benestar emocional
o El poder de les emocions (a partir de 1r d’ESO)
o Empatia (a partir de 1r d’ESO)
o Amistat i bullying. Habilitats socials i límits (a partir de 1r d’ESO)
o Motiva’t i fes que sigui possible (a partir de 1r d’ESO)
Campanya anual de sensibilització de l’Ajuntament adreçada a nenes, dones i les seves famílies dels països
d’Àfrica, Orient Mitjà i Àsia a on es concentra la pràctica de la MGF amb l’objectiu de:
Recordar que, a Catalunya, la MGF és un delicte de violència masclista
Posar èmfasi en les conseqüències, tant físiques com psicològiques, que la MGF té per les nenes i
dones que la pateixen.
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5

Participació

5.1

Entitats i associacions


Teixit associatiu ric, amb presència d’entitats i associacions de Entitats i associacions
diferents tipologies (AMPES, entitats de lleure, entitats culturals,
entitats esportives, entitats d’inclusió social...)

Tipus
AMPES

Entitat
Llars d’infants
 La Ginesta
 La Lluna
 L'Espígol

Entitats de
lleure
Entitats
culturals















Entitats
esportives
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A.E Jaume Caresmar
A.E Torxa
Agrupació Folklòrica
Bitrac Dansa
Ass.Cultural de Sota
Ass.Geganters del Bisbalet
Batinkat- Percussió
Ass.Juvenil Els Protons
Coral Gatzara
CAI-Club Atlètic d'Igualada
Club Bàsquet Igualada
Club Futbol Igualada
Futbol Club Fàtima

Escoles primària
 Gabriel Castellà
 Emili Vallès
 Ramon Castelltort
 Garcia Fosses
 Mowgli
 Acadèmia Igualada
 Monalco
 Maristes
 Escolàpies
 Escola Pia
 Esplai Àuria







Coral Verdums
Petits Diables
Grup Mal Llamp
Grup Teatre-Esbart Igualadí
Moixiganguers d'Igualada
La Coll@nada






Club Handbol Igualada
Club Natació Igualada
Igualada Hoquei Club
Igualada Volei Club
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Entitats
d’inclusió
social

5.2

 Fund. Sòcio Cultural Atlas
 Càrites

 Creu Roja Anoia
 Apinas

Espais de participació


Consell Municipal d’Infants creat el 2017 per facilitar la participació dels infants entre 9 i 12 anys, de manera que puguin fer sentir la seva veu i
incidir en les polítiques municipals que els afectin
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6

Espai públic


Existència de parcs i espais verds en l’entorn urbà. Els més Parcs i espais verds d’Igualada
destacats i representatius són: Parc de l’Estació Vella, Parc de
Vallbona, Parc de Valldaura, Parc del Xipreret, Passeig Verdaguer,
Parc de les Comes, Zona verda entre el carrer Parlament de
Catalunya i l'antiga N-II ...



Aproximadament 30.000 arbres distribuïts per les diferents zones
verdes i en els carrers com arbrat viari d’alineació.



Gairebé 40 espais públics dedicats al joc infantil situats en parcs,
jardins i places. Són de diferent forma i mida i han estat













Parc de Vallbona
Parc del Xipreret
Parc de l'Estació Vella
Parc de Valldaura
Passeig Verdaguer
Riu Anoia
Localització de parcs i jardins
Parc Puigcornet
Parc de les Comes
Zona verda entre el carrer Parlament de Catalunya i l'antiga N-II
Parc Garcia Fossas

concebudes seguint uns criteris generals unitaris basats en la
seguretat dels infants, el foment de la seva sociabilitat, l'equitativa
distribució territorial i la uniformitat de la qualitat.
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