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1. Context del municipi i necessitat detectada

Salt és un municipi del Gironès, que disposa el 2018 de 
poc menys de 30.600 habitants i una de les densitats de 
població més altes d’Europa. Es tracta d’un municipi amb 
un elevat percentatge de població infantil i juvenil i una alta 
ocupació de l’espai públic. Una altra de les seves caracte-
rístiques és la intensa mobilitat de la seva població i una 
contínua arribada de població d’origen estranger en situació 
vulnerable. Ens trobem davant d’un context amb moltes 
dificultats per evitar processos de segregació educativa i 
social, dins i fora dels centres educatius.

Juguem? és un programa municipal, liderat per l’Àrea d’Inte-
gració i Convivència de l’Ajuntament de Salt, que neix com a 
programa preventiu, fruit de la detecció d’un gran nombre 
d’infants que passaven moltes hores jugant al carrer i no 
accedien a activitats extraescolars ni de lleure socioedu-
catiu.

2. Contribucions del programa 
Juguem?

Per mitjà d’aquesta iniciativa els infants i adolescents de Salt 
tenen l’oportunitat de créixer a nivell personal, d’acord 
amb l’equitat, la convivència i la implicació de centres edu-
catius, entitats, comerços i famílies en clau de vila educa-
dora.
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3. Elements més significatius de l’experiència

 Aquesta iniciativa és un programa socioeducatiu obert al conjunt d’infants 
i adolescents de la vila. Com a objectiu s’orienta a desenvolupar una oferta 
d’activitats socioeducatives en medi obert que fomenten un ús compartit, con-
sensuat i educatiu de l’espai públic, la qual cosa fa compatible la seguretat i el 
civisme. S’articula una oferta de lleure, esport i activitats culturals diverses a les 
tardes i caps de setmana, en la qual participen aproximadament 500 infants i 
adolescents.

 Es fonamenta des de l’equitat i la millora de les oportunitats educatives. Alho-
ra, a través de la seva reformulació s’han creat nous espais de governança edu-
cativa, que cerquen potenciar el treball conjunt entre agents educadors. Això ha 
permès assentar les bases cap a la connexió entre els aprenentatges de temps 
lectiu i no lectiu, avançant cap a una oferta educativa integrada a nivell de mu-
nicipi.

 Disposa de quatre línies: 

• JUGUEM? Als patis i a les places: des de 2012 es porta a terme de dilluns a dis-
sabte durant el curs i a l’estiu, amb activitats en medi obert a 4 places de Salt. A 
l’hivern, hi ha la Xarxa d’Esplais Juguem, que de dilluns a dijous ofereix un espai 
de lleure tancat a 2 punts del municipi per a infants de 6 a 12 anys. 

• JUGUEM? Després de l’escola: una oferta d’activitats fora escola de tipus cultu-
rals i esportives subvencionades i obertes a tot l’alumnat del municipi. 

• JUGUEM? Segurs a Salt: consisteix en Itineraris Segurs, una xarxa de camins re-
comanats perquè infants i adolescents puguin anar i tornar de l’escola amb se-
guretat, amb la complicitat d’entitats i comerços.

• JUGUEM? Lleure Educatiu: dedicat a donar suport a les entitats de lleure de Salt 
tot vinculant-les entre elles i que ha derivat en el circuit de formació Que circuli 
el lleure, que forma les persones usuàries del Juguem? com a monitoratge.

 Els seus resultats són molt positius: contribueix al fet que els infants i ado-
lescents tinguin l’oportunitat d’accedir a activitats fora de l’escola, millora la 
convivència i es redueixen les incidències a l’espai públic. A més, ha propiciat 
la creació d’una nova entitat de lleure educatiu a Salt, el Cau de Can Tona, format 
per monitoratge que havia estat participant com a nois i noies del Juguem?
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4. Aportacions del programa Juguem? en clau d’Educació 360

En l’àmbit de les oportunitats educatives

 S’han millorat les oportunitats educatives a Salt, a 
partir de l’ampliació de l’oferta d’activitats fora de 
l’escola d’acord amb els interessos d’infants i adoles-
cents. En el marc de la diagnosi del Pla Educatiu de Salt 
es va passar una enquesta a més de 1.000 infants i ado-
lescents de Salt que ha permès millorar el coneixement 
sobre la cobertura d’activitats educatives fora escola, les 
raons per què infants i joves no fan activitats i què fan 
en el seu temps lliure; la valoració de les extraescolars 
i diverses propostes d’activitats que els agradaria fer a 
Salt. Els resultats de l’enquesta han permès millorar el 
coneixement sobre la realitat de les activitats fora esco-
la al municipi, però a més va ser clau per definir, en el 
marc del nucli de treball Educació 360, les noves ofertes 
d’activitats per al curs 2018-19 del programa, centrades 
en aspectes artístics especialment.
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En l’àmbit de la connexió dels aprenentatges

 Salt disposa d’un protocol de coordinació del programa Juguem? juntament 
amb els centres educatius i orientat a la millora de la connexió entre apre-
nentatges. A cada centre educatiu hi ha una persona referent del Juguem?, que 
d’acord amb les direccions, és la Tècnica d’Integració Social (TIS). Aquesta figura 
és qui realitza la difusió de les activitats del programa dins el centre i en fa les 
inscripcions. També fan el seguiment de l’alumnat inscrit i es coordinen amb 
els tutors i tutores. Es preveu ampliar la implicació dels centres educatius amb 
espais de debat i seguiment fix del Juguem? als centres.

En l’àmbit de l’equitat educativa

 S’ha redefinit el model del programa Juguem? perquè sigui més integral 
i 360, sense perdre l’equitat educativa com a element base. El programa 
s’ha replantejat amb la voluntat de tendir cap a un model educatiu integrador i 
marca d’identitat de Salt. Aquest model s’ha conceptualitzat al nucli de treball 
Educació 360 i actualment s’està presentant i debatent amb els agents implicats 
(entitats esportives, entitats culturals, AMPA, centres educatius, Ajuntament...). 
És un salt qualitatiu del programa però alhora té condicionants importants com 
són disposar d’una estructura tècnica mínima i de recursos per poder ampliar 
les places del Juguem?

En l’àmbit de la governança educativa

 S’ha incorporat la mirada de l’educació 360 al Pla Educatiu de Salt i s’ha po-
sat en marxa un sistema de governança educativa. El Pla, amb vigència fins al 
2025, s’ha fet amb la participació de la comunitat educativa i ha ajudat a articular 
un conjunt de propostes d’impuls i consolidació del Juguem?, on hi han participat 
diferents agents i, especialment, el nucli de treball Educació 360 de Salt. Aquest 
nucli és un espai de treball fix creat amb l’objectiu de conceptualitzar i desplegar 
diverses accions amb perspectiva d’Educació 360 a la vila. Està format pel regi-
dor d’Educació i Joventut de l’Ajuntament de Salt, la cap d’àrea d’Educació, el cap 
d’àrea d’Integració i Convivència, la referent tècnica del programa Juguem? i un 
membre de l’equip Educació 360 de les comarques gironines. Es preveu consti-
tuir la Comissió Municipal del Juguem? formada per les responsables polítiques 
i tècniques del programa i representants dels centres educatius, AMPA, entitats 
esportives i artístiques, la Plataforma SalT’Educa i el Consorci de Benestar Social 
Gironès Salt. Aquest és un espai de governança del programa a nivell de vila, ja 
que es concep que millorar la governança educativa és una palanca de canvi per 
a d’altres transformacions.
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5. Factors d’èxit de l’experiència 

 Plantejament inclusiu. Juguem? és un programa dissenyat per generar oportu-
nitats educatives diverses en base a l’equitat. Un factor clau és haver diversificat 
l’oferta d’activitats esportives, culturals i artístiques, d’acord amb les necessitats i 
inquietuds dels mateixos infants i joves, així com amb la voluntat de ser un progra-
ma amb marca Salt, és a dir, amb un fort component artístic i intercultural. 

 Eliminació de barreres econòmiques. Unes tarifes reduïdes garanteixen l’ac-
cés i fomenten la cohesió social i la participació d’infants i adolescents en dife-
rent situacions socioeconòmiques. 

 Base comunitària. És un programa molt dinàmic, amb moltes connexions i lí-
nies que germinen en diferents accions i projectes. Hi ha un treball comunitari 
darrere que facilita fer una constant detecció de necessitats de l’entorn, la qual 
cosa permet articular conseqüentment projectes. 

 Persones i organitzacions implicades: Juguem? ha contribuït a la dinamització 
del teixit socioeducatiu de Salt i compta amb complicitats amb el Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt, diferents àrees de l’Ajuntament, entitats locals i 
supralocals, etc. Les estratègies d’arrelament al territori i sostenibilitat del pro-
grama es basen en el fet de «fer jugar», és a dir, implicar les entitats locals, sota 
el principi de la corresponsabilitat. 

 Connexions entre agents educatius. La vinculació entre centres educatius i 
el programa, que s’està desplegant per mitjà del protocol de coordinació del 
Juguem? i de la Comissió Municipal. 

 Lideratge de proximitat. S’ha consolidat una xarxa d’agents i entitats que tre-
ballen conjuntament pel bon funcionament del programa i que el tenen com a 
referent. Aquesta proximitat es fa palesa, per exemple, en l’acompanyament a 
les inscripcions o en el seguiment a infants, adolescents i famílies.
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6. Reptes i estratègies per a la sostenibilitat

 Articular una única oferta d’activitats en temps no 
lectiu inclusiva i cohesionadora. Cal trobar un encaix 
amb les activitats que programen altres institucions, ser-
veis i entitats, especialment a nivell esportiu. I al mateix 
temps, cal que les activitats siguin diverses, de qualitat i 
atractives per a totes les famílies, tot implicant a les as-
sociacions de famílies d’alumnes de Salt. Una estratègia 
és crear una guia d’activitats fora escola de Salt única i 
integradora. 

 Millorar i ampliar les connexions entre els diferents 
agents. Cal més implicació dels centres educatius, i es-
pecialment dels docents, en la vinculació entre el temps 
lectiu i les activitats del Juguem? Cal també ampliar la vin-
culació de les entitats, i, si no hi ha prou oferta d’activitats, 
cercar vincles amb entitats d’altres municipis o sectors 
com el comerç. 

 Consolidar el Juguem? com a model d’inclusió i de co-
hesió social. Juguem? ha evolucionat de programa pre-
ventiu a l’espai públic a un model educatiu integrador. És 
des d’aquest àmbit que calen dues accions: d’una banda, 
per consolidar-se cal canviar la forma d’accés, garantint 
l’equitat i la barreja d’infants i adolescents amb situacions 
socioeconòmiques diverses; d’altra banda, cal generar 
oportunitats perquè infants i adolescents desenvolupin 
les seves capacitats i habilitats en àmbits com l’artístic o 
l’esportiu. 

 Promoure lògiques de lideratge compartit dins de 
l’Ajuntament i amb corresponsabilitat amb entitats 
i projectes vertebradors del territori. Cal seguir avan-
çant cap a espais de governança que generin una alta ca-
pacitat de resposta conjunta, de visió compartida i d’enfo-
cament transversal. 

 Garantir la sostenibilitat dels recursos humans i eco-
nòmics. Cal un pressupost i un suport econòmic conti-
nuat, que no depengui únicament de subvencions i que 
permeti disposar d’un equip humà suficient i estable. Per 
oferir noves activitats en diferents temps educatius cal 
l’ampliació del nucli coordinador i de l’equip dinamitzador. 
S’identifiquen també reptes administratius, a causa dels 
canvis de les lleis de contractació.
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7. Beneficis previstos per als diversos actors

 Per a l’administració: s’espera treball conjunt i un pressupost estructural que 
garanteixi la consolidació del programa amb un model inclusiu, intercultural i 
transformador. Així mateix, es preveu avançar en l’optimització dels recursos 
del territori i en la millora de la qualitat del programa. 

 Per a la comunitat educativa: s’espera seguir construint comunitat educativa, 
amb més i millors connexions entre els agents educadors. Aquesta iniciativa ha 
d’esdevenir paraigua del conjunt d’activitats educatives de Salt, des d’un model 
propi i transversal, i des d’una intensa vinculació amb la comunitat educativa.

 Per a infants i adolescents: s’espera que la iniciativa comporti més oportuni-
tats educatives fora de l’escola i l’institut, però connectades amb el que passa 
al temps lectiu. Aquesta connexió ha de contribuir positivament en el seu apre-
nentatge acadèmic i en el seu èxit educatiu. 

 Per a les famílies: es preveu millorar la comunicació de l’oferta d’activitats edu-
catives de Salt, condició necessària per ampliar el coneixement d’aquestes acti-
vitats, així com la implicació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles.

8. Recomanacions per transferir el model

 Compromís polític per desenvolupar el programa durant un període pro-
longat. Es tracta d’un programa de qualitat d’acord amb l’equitat educativa, 
condició que requereix un compromís compartit a nivell de municipi i un finan-
çament suficient per fer arribar les activitats al conjunt de famílies. 

 Acompanyament per implementar el programa. A nivell de municipi, cal es-
tar familiaritzat amb la perspectiva 360 per definir conjuntament el model de 
treball d’acord amb els seus paràmetres. La formació, l’acompanyament o la 
mentoria són de gran utilitat per a una implementació modelitzada.

 Analitzar la realitat de les activitats socioeducatives al territori. És indis-
pensable elaborar una diagnosi del territori sobre la participació d’infants i joves 
al temps no lectiu, identificant-ne clarament la diversitat d’àmbits: per exemple, 
social, cultural, esportiu o artístic.

 Sumar el teixit social i educatiu. És rellevant que el municipi disposi d’un mí-
nim teixit associatiu vertebrat i que se’ls proposi la seva vinculació. Per fer-ho, és 
necessària la coordinació dels diferents agents, cercant connexions i fent l’enllaç 
entre centres educatius, entitats educatives i territori.

 Espais de governança educativa. Dotar-se d’uns espais per al treball en xarxa 
educatiu i per a la concreció d’una planificació conjunta de les activitats. 
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Recursos i vincles

 Programa Juguem?

 https://projectejuguem.wixsite.com/salt/juguem-segurs-a-salt

 https://www.facebook.com/ProjecteJuguem/

 https://instagram.com/juguempatisiplaces

 Ajuntament de Salt

 http://www.viladesalt.cat/index.php/infancia-i-familia

 Diagnòstic i Pla Educatiu de Salt

 http://www.viladesalt.cat/index.php/ensenyament
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https://www.instagram.com/juguempatisiplaces
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