
TIPUS DE 
NECESSITAT/ 

ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ  

PROBLEMES/ MANCANCES / DÈFICITS 
IDENTIFICATS 

CAUSES PRINCIPALS   RECURSOS EXISTENTS ���� FONTS DE INFORMACIÓ I RECURSOS  

ALIMENTACIÓ / 
ACCIÓ SUFICIÈNCIA 

EN NECESSITATS 
BÀSQIUES 

-Casos de malnutrició infantil o d’alimentació 
inadequada  
 
-Augment de les dificultats d’accés al servei de 
menjador escolar. 
 

- Manca recursos econòmics per accedir 
a productes de primera necessitat (tan 
d’alimentació com de manteniment de 
la llar)  
-  Dificultats per  poder pagar el  % 
restant de la beca menjador 
- Inestabilitat econòmica que fa molt 
irregular l’accés a aquests productes 
- Pautes alimentàries familiars 
inadequades i dificultat per mantenir 
hàbits en el sí de la família en 
condicions físiques més adverses 

- Aliments CDA 
- Ajuts urgència SBAS 
- Ajuts econòmics entitats socials  
  privades  
- Beques menjador 
- Reforç beques complement    
   municipal  beques menjador 
- Altres iniciatives privades   
 

DADES: 

- Enquesta suficiència alimentària CCSS/  ���� 

- Dades sobre situació de beques escolars 1ària. I  2ària. ���� 

- Dades de pobresa severa/relativa dels usuaris atesos per SBAS ����- 

Dades de pediatria ����  
 
FONTS: 
Centres Educatius/ SBAS/Xarxa Salut primària/ Centres Oberts/Entitats 
lúdico-esportives/Consell comarcal / AMPAS / Comissió de Menjador 

Algunes propostes/ mesures/ recomanacions: 

De  caire  econòmic : 

- Dotar de més recursos als Centres de Distribució d’Aliments: “kits esmorzar” als CDA/ “kits de berenar” als Centres Oberts o altres serveis socioeducatius de tardes  
- Revisar el sistema de puntuació dels CDA per bonificar d’alguna manera a les famílies amb fills adolescents (ja que solen menjar més quantitat). 
- Ampliar el finançament de les beques menjador, apostant per becar el 100 % a totes les famílies amb dificultats.   

De  caire  organitzatiu i de coordinació : 

- Promoure formacions de cuina econòmica i saludable des del CDA, potenciant la participació i coordinant el procés de derivació des dels diferents recursos i serveis socials. 
- Identificar i conèixer millor els hàbits dels adolescents de secundària que no dinen als menjadors escolars per poder valorar amb precisió els seus dèficits alimentaris. 
- Coordinar recursos i serveis de l’àmbit de la salut i la educació de la ciutat per disposar  de més informació i contrastada 
- Fomentar la implicació de les escoles que tenen cuina pròpia amb projectes educatius relacionats amb el menjar: esmorzars i berenars saludables a l’escola 
- Garantir l’aprofitament del menjar que ja hi ha a l’escola: malbaratament zero. 
- Potenciar donació d’aliments de comerços i establiments alimentaris 

VESTIMENTA I 
CALÇAT /   

ACCIÓ SUFICIÈNCIA 
EN NECESSITATS 

BÀSQIUES 

 
- Casos menors amb vestimenta i calçat no adequat 
 
 

- Manca recursos econòmics per accedir 
a productes de primera necessitat 
 

- Ajuts d’urgència SBAS 
- Ajuts econòmics entitats socials  
  privades  
- Botiga Rober Càritas 
- Botigues “Roba amiga” 
- Botigues roba 2na mà 

DADES: 
- Nº menors detectats amb aquesta problemàtica 
 
FONTS: 
Centres Educatius/ SBAS/Xarxa Salut primària/ Centres Oberts/Entitats 
lúdico-esportives/AMPAS 

Algunes propostes/mesures/ recomanacions: 

- Potenciar  mercats de l’ intercanvi de roba i calçat als barris 
- Potenciar i impulsar espais de costura comunitaris als barris  
- Impulsar robers comunitaris als barris i donacions de roba en bon estat de segona mà 

SALUT/   
ACCIÓ 
SOCIOSANITÀRIA 

- Augment dificultats d’accés als serveis   
   mèdics especialitzats privats(oculistes, dentistes etc.) 
 
- Mancances higièniques i d’hàbits  
 
- Manca de recursos de suport en casos de benestar  
  emocional, dificultats d’aprenentatges, trastorns   
  psicològics etc. 
 
- Augment de malalties mentals, psicosomàtiques tant  
  en els pares com en els mateixos infants. 

- Manca de recursos econòmics 
- Prolongació llistes d’espera Serveis  
  Públics 
- Dificultat per mantenir hàbits en el sí  
  de la família en condicions físiques    
  més adverses 
- Increment de les situacions d’estrès  
  continuat degut a la pressió    
  econòmica. 

- “Dentistes Solidaris” 
- Ajuts d’urgència SBAS 
- Ajuts econòmics entitats socials  
  privades  
- Entitats/donacions solidàries:  
  psicoteràpia, dentistes, donació  
  material ortopèdic 
- Centre Salut Mental Infantil i juvenil  
- Atenció psicològica Xarxa Salut   
  primària 
- Projecte Àmbar (Grup 3-CCSS) 
 
 

DADES: 
- Impagaments/morositat serveis mèdics especialitzats 
- Dades dels Centres Educatius 
- Dades Xarxa Salut primària 
- Dades Xarxa Salut Mental 
 
FONTS: 
Centres Educatius/ SBAS-EAIA/Xarxa Salut primària/ Xarxa Salut 
Mental/Centres Oberts/Entitats lúdico-esportives/AMPAS 

DIAGNOSI GRUP 2: Conseqüències de la pobresa en la població infantil a Girona. Recursos i propostes 



Algunes propostes/mesures/ recomanacions: 

- Implicació  associacions de professionals i entitats especialitzades per realització convenis propis per facilitar l’accés o adquisició d’aparells (ulleres, pròtesis, audiòfons..) 
- Garantir  ajudes o descomptes  per aquest tipus de material. Possibles convenis entre privats i l’Ajuntament (com per exemple el Model de l’àrea de Sostenibilitat de descomptar % del rebut de les deixalles si vas a la deixalleria)... 
- Treballar amb agents i entitats de l’àmbit sanitari (Model Dentistes Solidaris) 
- Impulsar programa  revisions mèdiques periòdiques a les escoles   
- Potenciar i coordinar circuits de relació entre els agents detectors i entitats de suport. 
- Programes de salut comunitària que puguin incidir en la salut emocional i el suport a famílies i persones en situació de crisi 
- Garantir i ampliar ajuts econòmics  

EDUCACIÓ I 
LLEURE/ 
ACCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA 

- Augment del nombre de famílies que no poden  
  permetre’s les excursions escolars de dia i altres  
  activitats d’oci i lleure extraescolars 
- Augment el nombre de famílies que no poden pagar  
  el material escolar bàsic pels infants. 
- Menys atenció dels serveis  d’atenció  
  d’educació especial als centres educatius 
- Augment del risc de fracàs escolar i abandó,   
  Absentisme. 
- Dificultats d’accés a dispositius de suport i reforç  
  Escolar. 
- Dificultats d’accés a activitats de lleure, i esportives. 
- Menys possibilitats d’accés a noves tecnologies. 
- Més joves en situació de no estar en procés ni de  
  formació ni d’ocupació. 
- Dificultats i problemes de relació amb l’entorn. 
 

- Manca d’ingressos econòmics 
 
- Disminució de la cobertura dels 
serveis d’atenció a educació especial 
del Dpt. D’Ensenyament, i dispositius 
de suport  
 

-  Increment de la morositat de les 
famílies en temes educatius: deutes als 
Centres Educatius, AMPAS, activitats 
extraescolars etc.) 
 

 

- Ajuts d’urgència sbas 
- Altres ajuts socials 
- Seguiment de les dades de fracàs  
  escolar i absentisme a la ciutat 
- Comissió/protocol d’absentisme 
- Programes de suport i  
  acompanyament a l’estudi 
- Projectes de reforç escolar: 

o Taller ÈXITS (AjEducació) 
o Serveis d’intervenció 

educativa (CÀRITES) 
o Prj Pigmalio (FPdG) 
o Tallers estudi (Ampas) 

- Beques INAPE 
- Beques de les pròpies entitats 
- Ajuts escolars AFA 
- Espais Informàtics dels Cívics,   
 centres juvenils. 
- Programes SOC (SMO) 
- Programa GIRONA ACTUA 
- Programes entitast socials privades 

-  % de disminució de la inscripció en les activitats extraescolars que  
oferten les Ampas, i els clubs esportius. (i altres si és possible) 

- % de disminució  inscripcions d’activitats extraescolars que es puguin 
explicar per impagaments. 

- Contrastar casos amb necessitat de suports i adequació de la oferta  
 
- Nº de famílies han demanat beca, quines han estat aprovades, i 
comparativa entre diferents anys.  
 
- Nº de inscrits a casals o colònies  d’estiu 
 
FONTS: 
 
- SBAS/Xarxa Salut primària/ Centres Oberts/Entitats lúdico-
esportives/AMPAS/ Centres Educatius 

Algunes propostes/mesures/ recomanacions: 

Per combatre dificultats d’accés  a activitats d’oci i lleure extraescolars : 

- Potenciar activitats de lleure de curta durada, però continuades en el temps 
- Activitats  escolars alternatives en col·laboració amb associacions i entitats socials 
- Potenciació de treball comunitari i implicació de voluntariat en activitats extraescolars i de lleure 
- Pagament activitats a menors afectats per garantir igualtat d’oportunitats 
- Cercar fórmules per acollir infants d’alta vulnerabilitat en activitats extraescolars normalitzades per facilitar la igualtat d’oportunitats (places becades per les mateixes entitats/empreses apel·lant a la responsabilitat social 
- Incrementar accés a beques 
- Fomentar beques des de la iniciativa privada. 
- Estratègies per abaratir costos: Voluntariat, augmentar ràtios etc. 

Per combatre dificultats d’accés  a material escolar : 

- Ampliació i reforç de les iniciatives de reutilització  i reciclatge de llibres text. de llibres i material escolar compartit a les escoles 
- Impulsar beques material escolar 
- Potenciar fira del llibres  escolars, material de segona ma.... Mercat de l’ intercanvi de material escolar.... 
- Adoptar fórmules alternatives com a ciutat per a les escoles públiques, per a l’accés al material escolar 
- Fomentar convenis amb privats (ex.%descompte rebut deixalles) 

Per combatre la disminució de la cobertura dels serveis  d’atenció d’educació especial als centres educatius i de  a dispositius de suport i reforç  escolar : 

- Implicació centres especialitzats (privats) per becar infants alta vulnerabilitat no coberts (RSC).-  
- Reforçar els espais formatius i de suport a infants de famílies en risc, reforçant habilitats de forma coordinada amb centres educatius  

Per combatre les dificultats d’accés a equipaments informàtics i noves tecnologies: 

- Coordinar mesures per aprofitar les instal·lacions dels centres educatius en horaris extraescolars 



 

 

Altres propostes de caire general: 

- Potenciar Punts de Suport a Famílies afectades per Intensificar seguiment  de la seva situació i diagnòstic ajustat 
- Posada en comú  de la informació amb altres recursos interns i de l’entorn sobre situació famílies i recursos existents 
- Treballar amb les famílies afectades de manera prioritària possibles sortides de reincorporació al mercat laboral (diagnòstic ocupacional, orientació laboral,  accions formatives, intermediació amb empreses ) 
- Implicació de les comunitat educatives de les escoles públiques amb fórmules alternatives (consens de ciutat) 
- Potenciar apadrinaments 
- Potenciar implicació  projectes amb voluntariat  (amb implicació tècnica) per donar cobertura a més infants  
- Advocacia social per traslladar a la administració la necessitat de mantenir aquests recursos. 
- Més coordinació del suport amb els centres educatius, i implicació família. 
- Generalització a tots els barris dels programes d’acompanyament a l’estudi 
- Mapa dels recursos formatiu, prelaborals, d’inserció existents a la ciutat, i fórmula d’actualització constant. 
- Programa local de seguiment dels alumnes que finalitzen 4rtESO fins al nou recurs formatiu o d’inserció. 
- Increment de programes comunitaris 

HABITATGE /   
ACCÓ SUPORT A LA 
INSERCIÓ LABORAL 

- Infants i joves vivint en un habitatge precari 
 
- Famílies en risc de perdre l’habitatge o que ja l’han  
   perdut 
 
- Dificultats o incapacitat de pagament dels 
subministres de la llar   

- Endeutament de les famílies 
- Problemes d’accés a l’habitatge 
- Habitatges insalubres o amb greus  
  dèficits 
- Mancances en els subministraments   
  de la llar 
-Augment de les tarifes de l’aigua i  
 electricitat 

- OMH: 
        -Ajuts al pagament del lloguer de  
          l’habitatge Suport al accés i   
          Manteniment 
         - Pisos inclusió 
        - Servei intermediació hipotecària  
- Ajuts socials-econòmics d’urgència.  
   SBAS 
- Ajuts Econòmics d’entitats privades  
 (Càrites, creu Roja. 
- Comissió pobresa energètica 
- Plataforma Afectats per l’hipoteca  
  (PAH)  

- Seguiment de dades de vulnerabilitat i risc d’habitatge 
 
 
FONTS: 
 
- OMH/SBAS/PAH/Entitats socials privades/ Centres Educatius 

Algunes propostes/mesures/ recomanacions: 


