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L’objectiu constant de la ciutat educadora serà 
aprendre, intercanviar, compartir i, per tant, 

enriquir la vida dels seus habitants. 

Carta de les ciutats educadores 
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Introducció: les ciutats educadores 

El moviment de les ciutats educadores va començar a articular-se durant els anys 80 i arriba a 
institucionalitzar-se d’una manera més estructurada al I Congrés Internacional de Ciutats Educa-
dores, celebrat a Barcelona l'any 1990. 

Les ciutats amb representació en aquell congrés van desenvolupar la Carta de ciutats educado-
res, i allà van recollir  els principis bàsics per a l'impuls educatiu de la ciutat.  

La carta parteix del convenciment que el desenvolupament dels habitants no es pot deixar a 
l'atzar, que hi ha un rol actiu de les ciutat en promoure-ho. Així mateix es fonamenta en el marc 
la Declaració Universal de Drets Humans (1948), en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals (1966), en la Convenció sobre els Drets de la Infància (1989), en la Declaració 
Mundial sobre Educació per a Tothom (1990) i en la Declaració Universal sobre la Diversitat 
Cultural (2001) (1). 

La Carta es va revisar al III Congrés Internacional (Bolònia, 1994) i al VIII Congrés (Gènova, 
2004), per adaptar els seus plantejaments als nous reptes i necessitats socials (1) i a la versió 
actual s’apunta que les ciutats educadores entenen que la ciutat presenta importants factors per 
aconseguir un formació integral davant un sistema complex de forces educadores i deseducado-
res i alhora com un “agent educatiu permanent, plural i polièdric capaç de contrarestar els 
factors deseducatius”(1).   

Així la ciutat assumeix una intencionalitat i una responsabilitat vers a la formació, la promoció i el 
desenvolupament de tots els seus habitants, començant pels nins i nines i el jovent però amb 
voluntat decidida d’incorporació de persones de totes les edats a la formació al llarg de la vida(1). 

Com es pot veure aquest plantejament s'emmarca en un canvi en la concepció de l’educació 
tradicional que pot quedar resumit en els següents canvis(2): 
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Concepció tradicional: educació Nova concepció: educacions 

Educació és escola (espai) à Educacions, ja que tot educa (espais)

Educació infants i joves (temps acotat) à Educació al llarg de la vida (temps no acotat) 

Llunyania à Proximitat

Sectorització à Transversalitat

Model top-down à Participació

Centralització à Territorialització

Font: (2) 

Aquesta concepció de l’educació implica assumir els següents nous objectius(3): 
• Aprendre a conèixer
• Aprendre a fer
• Aprendre a viure junts
• Aprendre a ser

Partint d’aquests canvis en la concepció de l‘educació i el rol de la ciutat com a agent educador 
la Carta de les ciutats educadores plantegen tres grans reptes del segle XXI (1).: 

• Invertir en l’educació de cada persona per tal que cada persona pugui desenvolupar el
seu potencial humà.

• Promoure condicions de plena igualtat perquè tots hi puguin participar
• Conjugar tots els factors possibles perquè es pugui construir una veritable societat del

coneixement sense exclusions.

El moviment de les ciutats educadores i l’associació internacional de ciutats educadores (AICE) 
ha continuat creixent des dels seus inicis, en el darrer congrés internacional, XIV Congrés Inter-
nacional de Ciutats Educadores 2016 de la AICE, hi varen participar 113 ciutats de 23 països i, 
entre altres eixos temàtics, el congrés es va centrar en la infantesa amenaçada en el context de 
crisis socials i econòmiques, noves joventuts emergents, les migracions i el seu impacte i modi-
ficacions sobre les trames socials i les dificultat per acceptar allò diferent i altres identitats en les 
nostres comunitats. 

El present informe de caire diagnòstic i propositiu cobreix les bases d’aquests reptes per 
tal que Binissalem pugui elaborar la seva candidatura com a ciutat educadora integrant-
seen el debat internacional més ampli. 
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Nota metodològica 

El present informe presenta els resultats d’un conjunt d’estudis de diagnòstic que s’han realitat 
a Binissalem durant l’any 2017. El disseny general del projecte queda reflectit a la següent fi-
gura. 

Gràfic 1. Disseny estudi

Estudis de diagnòstic 

Fase 1 
1. Enquesta a entitats i associacions

Realitzant l’enquesta a 46 representants de les entitats i associacions del municipi.
2. Enquesta a alumnat, famílies i professorat

Realitzant l’enquesta a 249 alumnes, 114 mares i pares i 108 professors/es de centres
educatius del municipi.
Addicionalment s’ha realitzat una aproximació a l’anàlisi del consum i actituds davant del
tabac, alcohol i altres substàncies.

3. Estudi de les dades disponibles, amb particular atenció a les dades del padró municipal i
la seva evolució.
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Fase 2 
4. Entrevistes a professionals de l’ajuntament

Centrades en identificar la valoració de la situació actual i les propostes de futur.
5. Grups de discussió per sectors (Educació, Prevenció, Associacions, Cultura i Serveis

Socials), amb un total de 50 participants.

Tant la fase 1 com la fase 2 dels estudis han incentivat una alta participació de la ciutadania del 
municipi de Binissalem amb una participació final de 582 persones. 
Resum de total de participants. 

Nombre de participants 

Enquesta al professorat 108 

Enquesta a l’alumnat 249 

Enquesta a pares i mares. Famílies 114 

Enquestes a entitats i associacions 46 

Enquestes a professionals de l’ajuntament 15 

Grups de discussió 50 

Total 582 

Finalment, partint dels resultats d’aquests estudis de diagnòstic es presenten un conjunt de pro-
postes sobre les futures polítiques prioritàries i estratègies d’actuació. 
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Capítol 1. Breu anàlisi dels padrons de Binissalem 
2004-2017 

Com a primera passa per entendre les necessitat educatives i socials de Binissalem cal conèixer 
l’actual estructura sociodemogràfica així com la seva evolució per poder detectar les tendències 
de canvi. El present capítol presenta aquesta anàlisi basada en els darrers tres padrons (2004, 
2011 i 2017). 

Evolució del volum total de població 
La població del municipi de Binissalem ha augmentat considerablement en els darrers anys, com 
constaten les dades dels darrers padrons, mostrant un increment d’un 38,03% de la població 
entre 2004 i 2017. 

Gràfic 2. Evolució del total de població 

El creixement de la població de Binissalem es dóna en un context de general creixement de la 
població a les Illes Balears. Tot i així l’increment a Binissalem (un 38,03%) és, proporcionalment, 
major que el del total de les Illes Balears, on l’increment és d’un 23,45%. 

A les properes seccions s’analitza amb més detall l’evolució de les característiques demogràfi-
ques bàsiques de la població. 



Informe de l’estudi socioeducatiu Binissalem Ciutat Educadora  

11 

Evolució de la distribució per edat i sexe 

La següent figura mostra l’evolució de la distribució de la població a Binissalem entre 2004 i 2017. 

Gràfic 3. Evolució de la població per edats. Binissalem 2004-2017

Es pot observar una creixent població entre les edats de 45 a 64 anys, que passa de 1.277 
persones el 2004 a 2.269 el 2017. Així mateix s’observa un creixement entre la població menor 
de 14 anys, passant de 1.026 nins i joves el 2004 a 1.619 nins i joves el 2017. Aquest fet indica 
un petit eixamplament de la base poblacional de Binissalem que podria resultar molt beneficiós 
a llarg termini per compensar lleugerament el fenomen d’envelliment de la població. 
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Gràfic 4. Evolució de la piràmide poblacional de Binissalem 

Malgrat l’increment de la població menor 
de 14 anys, en representar les dades en 
forma de piràmide poblacional, que apa-
reix a la sèrie de gràfiques contigües, es 
veu clarament que aquesta està pràctica-
ment invertida, amb una generació de 45 
a 64 i de 30 a 44 desproporcionada sobre 
les bases de 0 a 29.  

I que tot i l’increment a la base, l’efecte 
de piràmide invertida es més marcat el 
2017 en comparació amb les dades del 
padró de 2004. 

Es rellevant també parar esment a la pro-
porció entre gèneres, amb una proporció 
que tendeix a feminitzar-se en les edats 
majors de 65 anys. Un fenomen que va 
evolucionant, fent-se més palès el 2017. 
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Distribució de les nacionalitats de la població 
A continuació es representa l’evolució de la distribució de les nacionalitats de la població de Bi-
nissalem entre 2004 i 2017. 

Gràfic 5. Evolució de la distribució de nacionalitats de la població - Binissalem 2004 - 2017 

Es pot observar una reducció de la proporció de població de nacionalitat espanyola que ha pas-
sat del 91% el 2004 al 87% el 2017, una reducció del 4,1%. 

Aquesta disminució proporcional està acompanyada per un augment de, gairebé, tots els altres 
grups de nacionalitats, especialment dels europeus de la UE, que augmenten un 2,6%. 
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Taula 1. Evolució de la distribució de nacionalitats de la població - Binissalem 2004 - 2017 

Nacionalitats 2004 2011 2017 Diferència 
(2017- 2004) 

Espanyol 91,1 88,1 87 -4,1

Europeus (UE 27) 3,9 6 6,5 2,6 

Altreseuropeus 0,2 0,4 0,4 0,2 

Llatinoamericans 3,3 4,3 4,4 1,1 

Altresamericans 0 0 0,1 0,1 

Nordd'Àfrica 1 0,7 0,8 -0,2

Àfricasubsahariana 0,1 0,1 0,3 0,2 

Altres (asiàtics, oceania) 0,2 0,3 0,4 0,2 

Si s’analitza la distribució de les nacionalitats per grups d’edat s’observa que la major diversitat 
es concentra en els grups d’adults, particularment en el grup de 30 a 44 anys. 

Gràfic 6. Distribució de les nacionalitats de la població per grups d'edat - Binissalem 2017 
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Evolució del nivell d’estudis de la població 
La següent figura mostra l’evolució del nivell d’estudis de la població de Binissalem entre 2011 i 2017. 

Gràfic 7. Evolució del nivell d'estudis de la població - Binissalem 2011-2017 

S’observa que ha augmentat la proporció de persones amb estudis obligatoris o superiors, que 
passen de sumar 45,95% el 2011 a 49,80% el 2017. Aquest increment es deu a l’augment de 
persones amb títols de cicles formatius mitjans i superiors (que passen d’un 0,67% a un 6,7%) i 
les persones amb títols universitaris o equivalents (que passen de 2,05% al 7,16%). 

D’altra banda s’observa un reducció percentual de la resta d’estudis, que pot venir lligada al canvi 
d’estructura poblacional. Cal destacar que el nivell de persones sense estudis primaris no com-
pletats, passa de 0,03% a 0,24%. 
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Capítol 2. Aportacions del PROFESSORAT 
 A continuació es presenten els resultat de l’enquesta realitzada al professorat de Binissalem. 

Descripció de la mostra del professorat participant 
En total varen participar 108 professors i professores dels següents centres educatius de Binis-
salem. 

Taula 2.Distribució de la mostra de professorat per centres educatius 

Centre educatius Nombre % 

CEIP Robines 13 12,0 
CC L'Assumpció 18 16,7 
CEIP Binissalem 15 13,9 
IES Binissalem 52 48,1 
Centre Sa Llavor 7 6,5 
Menudall 3 2,8 

Total 108 100,0 

Entre aquest professorat participant l’edat era majoritàriament superior a 40 anys, tant pels 
grups d’educació infantil o primària com pels grups d’ESO i batxillerat. 

Gràfic 8. Distribució  del professorat per edat i  àmbit educatiu 

Pel que fa a la distribució de gènere s’observa una marcada feminització de la professió, especi-
alment en el grup d’educació infantil i primària on les dones són el 86,04% del professorat. En el 
grup d’ESO i batxillerat les dones són el 60,93% del professorat. 
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Gràfic 9. Distribució del professorat per gènere i àmbit educatiu 
 

 
 
Pel que fa als anys d’experiència s’observa que el professorat de l’àmbit d’educació infantil o 
primària té una major experiència acumulada, el 25,58% declaren tenirmés de 21 a 30 anys d’ex-
periència i el 39,53%tenen de 11 a 20 anys d’experiència. 
 
Entre el professorat d’ESO i batxillerat un 18,46% té entre 21 i 30 anys d’experiència i un 49,23% 
en te de 11 a 20 anys. 
 
 
Gràfic 10. Anys d'experiència del professorat per àmbit educatiu 
 

 
 
Entre la mostra del professorat, la formació acadèmica presenta perfils clarament diferenciats 
entre els dos àmbits. A educació infantil o primària un 60,5% del professorat te una diplomatura 
i un 30,20% és graduat/da o llicenciat/da. A l’àmbit d’ESO i batxillerat un 7,7% son diplomats/des 
i un 89,2% son graduats/des o llicenciats/des.  
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Gràfic 11. Titulació acadèmica del professorat per àmbit educatiu 

La diferència dels perfils formatius s’iguala pel que fa a l’educació continua. Un 37,2% del pro-
fessorat d’educació infantil o primària i un 35,4% d’ESO i batxillerat declaren haver seguit menys 
de 100 hores de formació entre 2014 i 2017. En l’altre extrem un 32,6% del professorat d’educa-
ció infantil o primària i un 23,1% del d’ESO i batxillerat declaren més de 200 hores. 

Gràfic 12. Nombre d'hores formatives del professorat per àmbit educatiu 

Pel que fa al rol del professorat mostrejat en els centres educatius, la següent gràfica mostra les 
activitats que desenvolupen els professors i les professores participants en els centres educatius. 
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Com es pot veure en els dos grups la majoria del professorat està centrat en la realització de 
classes (50,4% en ESO i batxillerat i 63,1% a educació infantil i primària). Així mateix també hi 
ha representació de professorat centrat en l’assessorament i orientació educativa, la gestió edu-
cativa o cultural, les sessions formatives fora del sistema educatiu i altres tasques. 
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Satisfacció del professorat per àmbits educatius 
A continuació es mostra el grau de satisfacció del professorat pels principals àmbits educatius 
distingint el professorat d’educació infantil o primària i el professorat d’ESO i batxillerat. 

Gràfic 13. Satisfacció per àmbits educatius (sèrie de gràfics) 

Educació infantil o primària ESO i Batxillerat 

Tant el professorat d’educació infantil o primària com ESO i batxillerat es mostren relativament 
satisfets amb els àmbits de A. Selecció i organització de continguts en cicles i cursos i B. Selecció, 
disseny, desenvolupament i avaluació d’activitats didàctiques. Tot i així cal parar atenció al per-
centatge considerable de professorat que es declara poc satisfet amb aquests àmbits, particular-
ment entre el professorat d’ESO i batxillerat. 
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Educació infantil o primària ESO i Batxillerat 

  

  
 
Pel que fa a l’àmbit C. Tractament de temés transversals i D. Recursos metodològics s’observa 
una clara diferencia entre el professorat d’educació infantil o primària i el d’ESO i batxillerat, que 
es mostra marcadament menys satisfet. 
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Educació infantil o primària ESO i Batxillerat 

  

  
 
La majoria del professorat es mostra bastant satisfet o normal respecte de les tècniques de tre-
ball en grup i les tutories i orientació, tot i que, tant per educació infantil o primària com per pro-
fessorat d’ESO i batxillerat,més d’un 20% es declara poc o gens satisfet. 
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Educació infantil o primària ESO i Batxillerat 

Pel que fa a la satisfacció amb procediments i estratègies d’avaluació així com mètodes d’inves-
tigació en la pràctica destaca la marcada insatisfacció del professorat d’ESO i batxillerat. 
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Educació infantil o primària ESO i Batxillerat 

Es mostren marcadament satisfets amb la formació en tecnologies de la informació i comunica-
ció.Per contra el professorats dels dos nivells es mostra especialment insatisfet amb l’elaboració 
d’adaptacions curriculars individuals. Pel que fa al tractament lingüístic el professorat d’ESO i 
batxillerat es mostra clarament més insatisfet.  

En el global el professorat de primària o infantil declaren un major grau de satisfacció 
general en 8 dels 11 àmbits educatius (amb les excepcions de. G. procediments i estratègies 
d’avaluació; I. Formació en tecnologia de la informació i comunicació i K. Tractament lingüístic). 
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Procediments que fa servir el professorat per àmbits educatius 
A continuació es repassen l’ús de diferents procediments per part del professorat d’educació 
infantil o primària i d’ESO i batxillerat. 
 
Gràfic 14. Procediments fets servir pel professorat (sèrie de gràfics) 
 

Procediments que fa servir el professorat 
A. Explicació del professorat sense intervenció de l’alumnat 

  

B. Explicació del professorat que possibilita intervencions i preguntes de l’alumnat 

  
 
La major part del professorat declara que quasi mai o poques vegades fa servir explicacions 
sense intervenció de l’alumnat. Contrastat amb un ús molt comú de l’explicació del/la professor/a 
que possibilita intervencions i preguntes de l’alumnat, particularment entre el professorat d’ESO 
i batxillerat on més d’un 85% del professorat declara que fa servir aquest procediment sovint o 
quasi sempre. 
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C. Treball individual de l’alumnat a l’aula 

  

E. Treball en petits grups 

  
 
El professorat d’ESO i batxillerat fa servir el procediment de treball individual i el treball en petits 
grups en proporcions similars. D’altra banda el professorat d’educació infantil o primària fa un ús 
més repetit del treball en petits grups que el treball individual de l’alumnat a l’aula, tot i que amb-
dós procediments son utilitzats sovint. 
 

F. Resolució i anàlisi de problemes i qüestions 

  
 
La resolució i anàlisi de problemes i qüestions és usada per més d’un 50% del professorat so-
vint o quasi sempre. 
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G. Assignació de tasques i deures per a casa 

  

H. Correcció de tasques i deures 

  
 
Hi ha una diferencia marcada en l’ús de tasques i deures a casa, que són utilitzats de manera 
més extensa en els nivells d’ESO i batxillerat i, conseqüentment, la correcció de tasques i deures 
és també més comuna en aquests nivells. 
 

I. Memorització de coneixements 

  
 
La majoria del professorat declara que quasi mai o poques vegades fa servir la memorització de 
coneixements. 
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J. Treballs pràctics i d’aplicació 

  

K. Sortides i/o activitats fora de l’aula 

  
 
Els treballs pràctics i d’aplicació són utilitzats sovint o quasi sempre per més d’un 60% del pro-
fessorat d’educació infantil o primària i d’ESO i batxillerat. Les sortides i/o activitats fora de l’aula 
són també utilitzades amb certa freqüència al nivell d’educació infantil i primària, per contra la 
majoria del professorat d’ESO i batxillerat declaren que les fan servir poc o quasi mai. 
 

L. Proves i exàmens 

  
 
Un 51,2% del professorat d’educació infantil i primària declara que quasi mai o poques vegades 
fan servir proves i exàmens, un procediment que és utilitzat de manera més comuna a l’ESO i 
batxillerat. 



Informe de l’estudi socioeducatiu Binissalem Ciutat Educadora  

 

 

29 

 

 M. Exposició de treballs per part de l’alumnat 

  

N. Relacionar els continguts escolars amb el món i la vida diària 

  

O. Fer preguntes, parlar i debatre temes 

  
 
L’exposició de treballs per part de l’alumnat es fa servir méscomunament als nivells d’educació 
infantil i primària que als nivells d’ESO i Batxillerat. 
 
La majoria del professorat d’infantil i primària, d’ESO i batxillerat fa servir sovint o quasi sempre 
els procediments de relacionar els continguts escolars amb el món i la vida diària així com el 
procediment de fer preguntes, parlar i debatre temes.  
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Materials curriculars i recursos que fa servir el professorat per àmbits 
educatius 
 
A continuació es presenta un repàs dels materials curriculars i recursos que fa servir el profes-
sorat per àmbits educatius, 
 
Gràfic 15. Materials curriculars i recursos fets servir pel professorat (sèrie de gràfics) 
 

Materials curriculars i recursos 
A. Llibre de text 

 
 

B. Llibres de consulta 

  
 
La majoria del professorat declara que quasi mai o poques vegades fa servir el llibre de text, que 
és molt més utilitzat en els nivells d’ESO i batxillerat. 
 
Els llibres de consulta són menys utilitzats que els llibres de text a ESO i batxillerat i, per contra, 
utilitzats de manera més extensa a l’educació infantil o primària.  
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C. Materials elaborats expressament per les classes 

  
 
Els materials elaborats expressament a classe són utilitzats sovint o quasi sempre per una ma-
joria del professorat de tots els nivells. 
 

D. Vídeos d'internet 

  

E. Ordinador 

  
 
Els vídeos d’internet son comunament utilitzats tant a educació infantil o primària com a ESO i 
batxillerat. L’ordinador és utilitzat sovint o quasi sempre per la majoria de professors d’ESO i 
batxillerat, i per un 35% dels professors d’educació infantil o primària. 
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F. DVD o CD 

  

G. Presentacions Powerpoint, Prezi o altres 

  
 
Els DVD’s o CDs són utilitzats quasi mai o poques vegades per la majoria del professorat de tots 
els àmbits. A l’educació infantil o primària són poc comuns també, per contra són més usats a 
l’ESO i batxillerat. 
 

H. Material manipulatiu 

  
 
El material manipulatiu s’utilitza sovint o quasi sempre pel professorat a l’educació infantil o pri-
mària, per contra un 46% del professorat d’ESO i batxillerat declara fer-lo servir poc o quasi mai. 
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I. Premsa escrita 

  

J. Altres recursos d'internet 

  
 
La majoria del professorat declara que quasi mai o poques vegades fa servir la premsa escrita, 
per contra altres recursos d’internet són més comunament utilitzats tant a educació infantil o 
primària com a l’ESO i batxillerat. 
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Satisfacció del professorat amb aprenentatge 
La següent sèrie de gràfics mostra la satisfacció del professorat per diferents àmbits educatius, 
distingint entre el professorat d’educació infantil o primària i el professorat d’ESO i Batxillerat. 
Com es pot veure la majoria del professorat dels dos nivells es declara bastant satisfet sobre els 
resultats del procés d’aprenentatge. Malgrat això un 43,1% del professorat d’ESO i batxillerat es 
declara només normalment satisfet. 

Gràfic 16. Satisfacció del professorat amb aprenentatge (sèrie de gràfics) 
 

Pel que fa a la participació en la dinà-
mica del grup es veu una diferència en-
tre els dos nivells, amb més d’un 80% 
del professorat d’educació infantil o pri-
mària declarant que se sent bastant o 
molt satisfet. Al nivell d’ESO i batxillerat 
un 41,5% es declara bastant satisfet, 
però un altre 41,5% es declara satisfet 
de manera normal. 

Cal destacar el baix nivell de satisfac-
ció sobre el respecte al professorat i re-
coneixement, ja que més d’un 50% del 
professorat d’ESO i batxillerat es decla-
ren poc o normalment satisfets. Aquest 
contrasta amb el major grau de satis-
facció entre el professorat d’educació 
infantil o primària en que un 39,5% es 
declara bastant satisfet i un 32,6% es 
declara molt satisfet. 

També resulta baix el nivell de satisfac-
ció amb els hàbits de treball i estudi en-
tre el professorat d’ESO i batxillerat, 
destacant que més d’un 70% es de-
clara poc o normalment satisfet. Una 
proporció similar respecte ala docència 
al grup d’alumnes. Aquesta contrasta 
amb una major satisfacció pel grup 
d’educació infantil o primària ja que un 
44,2% es declara bastant satisfet i un 
23,3% es declara molt satisfet. 

 

En general s’observa un major nivell de satisfacció entre el professorat d’educació infantil i pri-
mària per tots els àmbits que s’han investigat. 
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Freqüència de problemes declarats pel professorat 
 
Es va enquestar al professorat sobre la freqüència dels principals problemes trobats a l’àmbit 
educatiu. En la següent sèrie de gràfics es mostren els resultats pels nivells d’educació infantil o 
primària, ESO i batxillerat. 
 
Gràfic 17. Freqüència de problemes declarat pel professorat (sèrie de gràfics) 

 
Es pot observar que la majoria de 
professorat d’educació infantil o 
primària quasi mai o poc freqüent-
ment es troba amb acumulació de 
conductes contràries a les normés 
de convivència. Aquest percen-
tatge és més baix entre el profes-
sorat d’ESO i batxillerat, amb un 
36,9% declarat que es troben amb 
aquest problema de manera nor-
mal. 
 
La majoria dels i les docents de-
claren que quasi mai o poques ve-
gades es troben amb absències 
reiterades, conductes negatives 
amb membres de la comunitat 
educativa o desperfectes a l’edifici 
o al mobiliari. 
 
 I una majoria encara més mar-
cada declara que quasi mai es 
troba amb problemes de posses-
sió o consum de drogues o proble-
mes d’agressió física a membres 
de la comunitat educativa. 
 
 

Malgrat una tendència general a declarar que els problemes analitzats es produeixen de manera 
poc freqüent, cal remarcar també una major freqüència de les problemàtiques als nivells d’ESO 
i batxillerat. 
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Capítol 3. Aportacions de l'ALUMNAT 
A continuació es presenten el principals resultats de l’enquesta realitzada a una mostra de l’alum-
nat de Binissalem. 

Descripció de la mostra de l’alumnat participant 
Es varen entrevistar 249 alumnes d’una selecció de centres de Binissalem. Es pot veure la dis-
tribució exacta per centre en la següent figura. 
 
Gràfic 18. Mostra d'alumnat enquestat per centre educatiu 
 

Centres educatius Nombre % 

CEIPRobines 41 16,5 
CC l'Assumpció 64 25,7 
CEIP Binissalem 15 6,0 
IES Binissalem 129 51,8 
Total 249 100,0 
 
Pel que fa a la distribució d’aquesta mostra d’alumnat per grup d’edat,  s’observa que un 67,3% 
tenien entre 12 i 14 anys i un 46,9% entre 15 i 17 anys. Per gènere s’observa que un 48% eren 
al·lots i un 51,2% al·lotes.  
 
Gràfic 19. Distribució de la mostra d'alumnat per gènere i grup d'edat 
 

  

Grup d'edat 
Total 

De 12 a 14 anys De 15 a 17 anys 

Sexe 

Al·lot 

Nombre 78 43 121 

% fila 64,5% 35,5% 100,0% 

% columna 46,7% 53,1% 48,8% 

Al·lota 

Nombre 89 38 127 

% fila 70,1% 29,9% 100,0% 

% columna 53,3% 46,9% 51,2% 

Total 

Nombre 167 81 248 

% fila 67,3% 32,7% 100,0% 

% columna 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pel que fa a l’estructura familiar un 85,6% de l’alumnat entre 12 i 14 anys i un 80,5% d’entre 15 i 
17 anys viuen amb els seu pare i mare. La segona estructura de convivència familiar més comuna 
és viure només amb el pare o mare, que és la situació en 13,8% dels/de les estudiants entre 12 
i 14 anys i un 15,9% entre 15 i 17 anys. 
 
Gràfic 20. Distribució de la mostra d'alumnat per tipus de família 
 

  

Grup d'edat 
Total 

De 12 a 14 anys De 15 a 17 anys 

Tipus de 
família 

Viu amb pare i mare 
Nombre 143 66 209 

% 85,6% 80,5% 83,9% 

Només viu amb el pare 
o la mare 

Nombre 23 13 36 

% 13,8% 15,9% 14,5% 

Altres tipus de família 
Nombre 0 2 2 

% 0,0% 2,4% 0,8% 

No consta 
Nombre 1 1 2 

% 0,6% 1,2% 0,8% 

Total 
Nombre 167 82 249 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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A continuació es mostren els nivells d’estudis assolits per les mares i pares dels alumnes enquestats. 
 
Gràfic 21. Nivell d'estudis de la mare i pare 

 

  
Grup d'edat 

Total 
De 12 a 14 anys De 15 a 17 anys 

Nivell estudis: 
mare 

sense estudis 
Nombre 4 3 7 

% 2,6% 3,9% 3,0% 

primària 
Nombre 17 8 25 

% 11,1% 10,4% 10,9% 

formació  
professional 

Nombre 38 25 63 

% 24,8% 32,5% 27,4% 

batxillerat 
Nombre 28 19 47 

% 18,3% 24,7% 20,4% 

estudis  
universitaris 

Nombre 66 22 88 

% 43,1% 28,6% 38,3% 

Total 
Nombre 153 77 230 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nivell estudis: 
pare 

sense estudis 
Nombre 4 5 9 

% 2,7% 6,8% 4,1% 

primària 
Nombre 18 9 27 

% 12,2% 12,3% 12,3% 

formació profes-
sional 

Nombre 49 30 79 

% 33,3% 41,1% 35,9% 

batxillerat 
Nombre 23 16 39 

% 15,6% 21,9% 17,7% 

estudis universi-
taris 

Nombre 53 13 66 

% 36,1% 17,8% 30,0% 

Total 
Nombre 147 73 220 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Condicions d’estudi 
En enquestar a l’alumnat de Binissalem sobre les condicions d’estudi, la gran majoria d’alumnes 
declaren tenir bones condicions, el 79,9%gaudeixen d’una habitació sols per ells/elles i el 61% 
tenen una sala d’estudi només per ells o elles, amb proporcions similars entre grups d’edats.  

Gràfic 22. Condicions d'estudi de l'alumnat: espai 

 
Respecte als materials d’estudi més d’un 90% de l’alumnat declara disposar de taula d’estudi i 
connexió a Internet. El percentatge d’alumnes que disposen d’un ordinador propi és marcada-
ment més baix, un 55,4%, amb proporcions similars entre grups d’edat. 
 
Gràfic 23. Condicions d'estudi de l'alumnat: materials 

 
Pel que fa al volum de llibres a casa la proporció és similar entre els grups d’edat, amb una 
concentració en els volums de 11 a 251 llibres a casa.  
 
Gràfic 24. Volum de llibres a casa 
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Llengua parlada i preferida per l’alumnat 
En aquesta secció es presenten les dades de llengua parlada de l’alumnat de Binissalem en di-
ferents contextos.  
 
Gràfic 25. Distribució de llengua parlada per l'alumnat (sèrie de gràfics) 
 

Llengua parlada per l’alumnat 

Llengua parlada: casa 

  

Llengua parlada: centre escolar 

  
 
Tant a casa com a l’escola la llengua més parlada és el català, amb un percentatge considerable 
d’alumnes parlant castellà a casa (un 21% de l’alumnat de 12 a 14 anys i un 31% de 16 a 17 
anys). A les escoles, al voltant d’un terç de l’alumnat declara parlar tant català com castellà (un 
33% pel grup de 12 a 14 anys i un 28% pel grup de 15 a 17 anys). 
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Llengua parlada: amb les amistats 

  
 
Pel que fa a la llengua parlada amb les amistats el grup de 15 a 17 anys mostra una majoria 
d’alumnes usant català (53%), seguit per castellà i català (27%9). Entre el grup de 12 a 14 anys 
la distribució és més igualada entre el català (39%), el castellà i català (35%) i el castellà (20%). 
 

Llengua parlada: amb la persona dependent d'un comerç 

  

Llengua parlada: persona desconeguda 
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Pel que fa a situacions menys familiars l’alumnat declaren un ús més extens del castellà tant 
quan parlen amb un/a depenent/a en un comerç com amb una persona desconeguda. 
 
Gràfic 26. Distribució de llengua preferida per l'alumnat (sèrie de gràfics) 
 

Llengua preferida per l’alumnat 

Llengua preferida: conversa 

  
 
Si es contrasta la llengua parlada amb la llengua preferida es pot observar una major diversitat 
d’opcions entre la llengua preferida. Al voltant d’un 40% de l’alumnat declara que sempre o més 
sovint fan servir el català en ambdós grups d’edat. Un 45% en ambdós grups d’edat declara 
que els és igual. 
 

Llengua preferida: ràdio, cinema, televisió 
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Llengua preferida: llegir 

  
 
Pel que fa als mitjans de comunicació domina la preferència pel castellà, al voltant del 50% pre-
fereix sempre el castellà o més sovint el castellà en ambdós grups d’edat. Així mateix hi ha un 
30% dels i les estudiants de 12 a 14 anys i 38% dels de 15 a 17 declara que li és igual. Per contra 
només un 20% prefereix més sovint o sempre el català i només un 8% de l’alumnat entre 15 a 
17 anys. 
 

Llengua preferida: escriure carta, Sms, email 

  
 
Per escriure cartes, sms o emails les preferències de l’alumnat es distribueixen aproximada-
ment en 3 terços entre preferència pel català, preferència pel castellà i aquells que declaren 
que els és igual. 
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Llengua preferida: fer treballs escolars 

  
 
En el grup d’edat de 15 a 17, per fer treballs escolars més del 40% declara que li és igual, seguits 
per aquells que declaren que prefereixen més sovint o sempre el català. En el grup d’edat de 12 
a 14 anys la preferència és lleugerament superior per l’ús del català. 
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Ús del temps de l’alumnat de Binissalem 
 

 

 

 

 

 
L’ús del temps més comú per els/les alumnes de Binissalem és passar temps amb les amistats 
ja que el 60% declaren que hi dediquen més de dues hores a la setmana.  
 
Aquesta dedicació és seguida per jugar a videojocs i veure la televisió, segons el grup d’edat. 
En el grup de 15 a 17 anys jugar amb videojocs és la segona dedicació més comuna, seguida 
per la televisió. I l’ordre és revertit en el grup de 12 a 14 anys.  

Gràfic 27. Ús del temps de l’alumnat de Binissalem 
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Quan es demana per la participació en activitats educatives o culturals la majoria de l’alumnat 
no contesta a la pregunta i només el futbol en el grup d’edat de 12 a 14 anys passa del deu per 
cent, arribant fins un 15,6% 
 
Gràfic 28. Participació en activitats educatives o culturals a Binissalem 
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Ajuda rebuda per l’alumne per estudiar 
 

Gràfic 29. Ajuda rebuda per l'alumne per estudiar 

 

 

 
 
La majoria de l’alumnat, tant de 12 a 14 com de 15 a 17 anys, declaren que ningú els ajuda a 
estudiar/repassar fora del centre. 
 
Pel que fa a la implicació de les famílies, entre l’alumnat de 12 a 14 anys declaren que reben 
ajuda entre un 16 i un 25,6%. Referent als i les estudiants de 15 a 17 anys, aquest percentatge 
baixa entre 11,0% i un 13,6%. 
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Grau d’acord sobre experiència educativa 
La següent sèrie de gràfics mostra el grau d’acord de l’alumnat amb diferents afirmacions sobre 
la seva experiència de l’educació als centres educatius. 
 
Gràfic 30. Grau d'acord de l'alumnat 
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En les preguntes més dirigides a les capacitats del propi alumant cal destacar resultats positius 
generals. Malgrat això caldria ressaltar dos elements amb un potencial més preocupant:  

- la majoria d’alumnes declaren que tenen ganes d’aprendre, però tot i així es produeix
una davallada entre aquells que declaren estar-hi d’acord o molt d’acord entre els 12 a 14
anys (representen el 72%) que baixa en el grup de 15 a 17 anys (fins el 51,2%).
- Es produeix una baixada similar entre els dos grups d’edats pel que fa a la seva partici-
pació en activitats voluntàries del centre que passa d’un 42% en el grup de 12 a 14 anys a
un 26,9% en el grup de 15 a 17 anys.

Sobre el centre i el professorat la majoria d’alumnes declaren que el seu centre és bo, que estan 
contents amb els seus professors, que aprenen coses útils. 

Tot i així al voltant d’un 40% declaren una posició equidistant sobre avorrir-se a classe amb més 
d’un 30% declarant que s’avorreixen (estan d’acord o molt d’acord). 

Opinió de l’alumnat sobre actuacions que s’haurien de fer a 
Binissalem 
Enquestats sobre les possibles actuacions a fer a Binissalem la majoria d’alumnes no contesta i 
cap de les propostes presentades supera un deu per cent de suport. 

Gràfic 31. Opinió de l’alumnat sobre actuacions que s'haurien de fer a Binissalem 
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Capítol 4. Aportacions de les FAMÍLIES 

Satisfacció amb el rendiment del fill o la filla 
Quan es pregunta sobre el grau de satisfacció amb el rendiment del fill o la filla la majoria de 
pares i mares es mostra relativament satisfet. És interessat destacar que les mares d’alumnes 
que atenen un centre de titularitat pública són les que es mostren més satisfetes, amb un 42,4% 
d’elles declarant-se molt satisfeta. Per contra el perfil que es declara menys satisfets són els 
pares d’alumnes que atenen un centre de titularitat privada o concertada. 

Gràfic 32. Satisfacció amb el rendiment del fill/a
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Seguiment dels estudis del fill/a 
Preguntats sobre qui es dedica normalment al seguiment dels estudis la majoria de les famílies 
declaren que ho fan el pare i la mare de manera conjunta. Malgrat això es donen diferències 
clares entre les famílies d’alumnes que atenen centres de titularitat pública (el 64,4% declara 
seguiment conjunt)i centres de titularitat privada o concertada (el 45,5% declaren fer-ho de ma-
nera conjunta). En el cas de centres de titularitat privada o concertada, ésmolte més comú la 
dedicació principal de la mare. 
 
En ambdós casos es dóna una diferència molt substancial entre les famílies amb dedicació prin-
cipal de la mare i la dedicació principal del pare que només representa un 1,7% de les situacions 
en famílies de centre de titularitat pública i un 5,5% en centres de titularitat privada o concertada. 
 
Gràfic 33. Dedicació al seguiment dels estudis del fill o filla 
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Gràfic 34. Hores de suport als estudis del fill/a (sèrie de gràfics) 

Hores de suport 

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  
Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 
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Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  
 
En general s’observen dedicacions bastant similars entre les famílies d’alumnes que atenen cen-
tres de titularitat pública i centres de titularitat privada - concertada.  
 
Així mateix la majora de les famílies declaren que dediquen 1 hora o menys per totes les àrees 
analitzades. 
 
En els centres de titularitat privada - concertada l’àrea en que es dedica més temps al suport dels 
estudis és les matemàtiques, en que un 26% de les famílies declaren dedicar-li 3 omés hores a 
la setmana. 
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Gràfic 35. Freqüència de situacions vinculada amb seguiment i motivació dels estudis 

 
 

 

 

 
Es va preguntar als pares i mares sobre la fre-
qüència de diferents situacions de seguiment i 
motivació dels estudis dels seus fills o filles. 
 
Respecte a les situacions analitzades la majo-
ria de les famílies declara que les realitza 
quasi sempre o sovint. Les activitats que més-
sovint es realitzen és el control de l’assistència 
a classes (un 81% de les famílies les realitza 
quasi sempre), seguit per la facilitació de ma-
terials i recursos necessaris (71,15%) i afavo-
rir que s’organitzi l’estudi i les tasques 
(63,2%).  
 
La situació que mostra més diversitat és 
l’ajuda en la realització dels deures. En aquest 
cas s’observa una diferència, un 59,3% de les 
famílies de centres públics dóna suport sovint 
o quasi sempre, comparat amb un 38,2% de 
les famílies de centres privats - concertades, 
entre les que un 43,6% no ajuden en la realit-
zació dels deures quasi mai o poques vega-
des. 
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Gestió de conflictes amb els fills/es 
Es va enquestar als pares i mares sobre les tècniques que fan servir per gestionar els conflictes 
amb els seus fills/filles. A continuació es presenten els principals resultats. 
 
Gràfic 36. Tècniques de gestió de conflicte 

 

 
La tècnica més utilitzada és 
parlar amb l’infant i cercar 
una solució conjunta. Un 
52,6% de les famílies de-
clara que fa servir aquesta 
tècnica quasi sempre i un 
29,8% la fa servir sovint. 
 
S’observa també que un 
36% de les famílies afavo-
reixen que decideixi el fill/a.  
 
En aquests dos casos les 
proporcions d’ús de les tèc-
niques és similar entre famí-
lies vinculades a centres 
públics i centres privats o 
concertats. 
 
Per contra s’observa un ma-
jor ús de les tècniques d’es-
coltar però que el pare i/o 
mare decideixin entre les fa-
mílies que porten el fills/es a 
centres de titularitat privada 
o concertada.  
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Entrevistes amb el tutor o tutora, nombre i temes 
 
Es va preguntar a les famílies pel nombre d’entrevistes que havien mantingut amb el/la tutor/a 
del seu infant. La majoria de les famílies va declarar que havia mantingut una o dues entrevistes. 
 
Cal destacar que un 24% de les famílies dels centres de titularitat privada-concertada declara no 
haver realitzat cap entrevista amb el tutor o la tutora del seu fill/a, en contraposició amb el 0% en 
el cas de les famílies dels centres públics i el 24% del mateix grup que declaren que han mantin-
gut 3 o més entrevistes. 
 
 
Gràfic 37. Nombre d'entrevistes amb tutor 

Nombre d’entrevistes 

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  
 
A continuació es mostren els resultats sobre els temes tractats en les entrevistes. 
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Gràfic 38. Temes tractats a les entrevistes (sèrie de gràfics) 

Temes entrevistes 

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  

 
 
 
 
 
 

 



Informe de l’estudi socioeducatiu Binissalem Ciutat Educadora  

 

 

58 

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 
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Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  
 
Les famílies de l’alumat de centres de titularitat pública quasi sempre han tractat els temes de 
l’adaptació del fill/a al centre (37%), problemes d’aprenentatge del fill/a (37%) i el comportament 
del grup (35%). Pel que fa a les famílies de centres de titularitat privada-concertada els temes 
tractats quasi sempre són les qualificacions del fill/a (29%), comportament del grup (16%) i els 
problemes d’aprenentatge del grup (15%). 
 
A l’altre extrem les famílies amb alumnes a centre públics quasi mai tracten els problemes fami-
liars que afecten el comportament o el rendiments del fill/a (47%), activitats extraescolars (37%) 
i les vies de participació dels pares i mares a l’escola (22%). Pel que fa a les famílies de centres 
de titularitat privada-concertada es repeteixen els temes tractats quasi mai amb les següents 
proporcions els problemes familiars que afecten el comportament o el rendiments del fill/a (47%), 
activitats extraescolars (42%) i les vies de participació dels pares i mares a l’escola (36%). 
 
És rellevant recalcar que entre els pares i les mares dels centres privats un elevat percentatge 
(del 27 al 31%) no ha contestat aquestes preguntes, percentatge molt més baix entre les famílies 
de centres públics (del 7 al 14%). 

Facilitat de contacte amb el centre 
En preguntar sobre la facilitat de contacte amb el centre, la gran majoria de famílies declaren 
que sempre han estat accessibles. 
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Gràfic 39. Facilitat de contacte amb el centre 

Facilitat de contacte amb els centre 

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  

Grau de satisfacció dels pares i mares 
Es va preguntar als pares i les mares enquestats sobre el seu grau de satisfacció amb diferents 
elements de l’educació rebuda pels seus fills/es en els centres educatius. 
  
Gràfic 40. Grau de satisfacció dels pares i les mares (sèries de gràfics) 

Grau de satisfacció 

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  
Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 
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La satisfacció de la família sobre el centre en general era positiva amb un 80% de les famílies 
dels centres públics declarant bastant o molta satisfacció amb el seu centre, i 56% de les famí-
lies dels centres de titularitat privada o concertada. 
 

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  
 
Respecte al professorat el 64% de les famílies de centres de titularitat pública es declaren molt 
satisfets, i un 66% de les famílies de centres privats o concertats es declaren molt o bastant sa-
tisfets. 
 

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 

  
Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 
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Pel que fa a l’alumnat es manté la tendència de major satisfacció entre les famílies dels centres 
públics, amb un 72% declarant-se bastant o molt satisfets amb el nivell educatiu de l’alumnat del 
centre i un 67% declarant-se bastant o molt satisfets amb la convivència del jovent al centre.  
 
Les famílies dels centres privats o concertats tenen una satisfacció lleugerament inferior amb un 
55% declarant-se bastant o molt satisfets amb el nivell educatiu de l’alumnat del centre i un 51% 
declarant-se bastant o molt satisfets amb la convivència del jovent al centre. 
 
Per acabar, un dels elements en que les famílies declaraven menys satisfacció són les activitats 
extraescolars. En aquest cas un 36% de les famílies dels centres de titularitat privada o concer-
tada es declaren bastant o molt satisfetes, i són les famílies dels centres públics que declaren 
menys satisfacció amb un 24% que declaren estar bastant o molt satisfets. 
 

Centre de titularitat pública Centre de titularitat privada-concertada 
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Participació dels pares i les mares en activitats escolars 
Les famílies varen ser enquestades sobre el seu nivell de participació en activitats escolars. Un 
54,4% declaren que tenen bastant o molta assistència a les reunions convocades pel centre 
escolar. Es detecta una major freqüència de molta assistència entre les famílies dels centres de 
titularitat pública, amb un 37,3%, comparat amb un 23,6% entre les famílies dels centres privats 
o concertats. 
 
Gràfic 41. Nivell de participació dels pares i les mares en activitats escolars 

 
Pel que fa a la participació en activitats 
culturals desenvolupades fora de l’ho-
rari escolar la majoria de famílies 
(53,5%) declaren que hi participen poc 
o normal. Amb menys participació de 
les famílies dels centres de titularitat 
privada o concertada, entre les que un 
36,4% declaren que hi participen poc, 
comparat amb un 25,4% de les famílies 
de centres públics. 
 
La menor participació es dóna en acti-
vitats extraescolars (com excursions, 
biblioteca, organització de festes). Per 
aquestes un 58,7% declaren que hi 
participen poc o normal. En aquest cas 
la distribució és més similar entre les 
famílies de centres públics i centres pri-
vats o concertats. Tot i així cal remar-
car que un 22% de les famílies de 
centres públics declaren que hi partici-
pen molt. 
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Activitats educatives que fan les famílies al marge del centre escolar 
Pel que fa a la participació en activitats educatives al marge del centre escolar,l’activitat més 
popular és anar a la biblioteca i participar-hi en activitats diverses. S’observa una major partici-
pació entre les famílies dels centres públics entre les que un 33,9% declara anar-hi, comparat 
amb un 18,2% de les famílies dels centres privats o concertats. 
 
Gràfic 42. Activitats educatives en les que participen les famílies al marge del centre escolar 

 
Entre les famílies 
dels centres educa-
tius públics la se-
gona activitat més 
popular és assistir a 
esdeveniments cul-
turals (22%) i activi-
tats esportives 
(20,3%). Entre les fa-
mílies dels centres 
privats o concertats 

la segona activitat més popular és anar a activitats esportives (amb un 18,2%), i hi ha un altre 
empat en la tercera activitat més popular, el futbol i altres activitats, ambdós tipus amb un 10,9%. 
 

Propostes activitats per part de les famílies 
Gràfic 43. Proposta d'activitats per part de les famílies 

La proposta amb més recolzament 
va ser la d’augmentar el nombre 
d’actuacions preventives (sobre 
consum de drogues, ús de tecnolo-
gies, etc.), aquesta tenia un recol-
zament  del 23,7% de les famílies 
de centres públics, un 23,7% 
d’aquestes també donen suport a 
l’increment d’activitats culturals 
(música, art, festes i altres esdeve-
niments). 
 
Entre les famílies de centres pri-
vats o concertats la proposta amb 
major recolzament és arreglar tots 

el parcs i espais públics, seguida per la d’augmentar actuacions preventives, recolzada per un 
10,9% de les famílies. 
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Capítol 5. Aproximació a l'anàlisi del consum i acti-
tuds davant del tabac, l'alcohol i altres substàncies 

Nota explicativa 

• S’ha fet servir l’enquesta ESTUDES (Encuesta estatal sobre el uso de drogas en enseñanzas-
secundarias), referència per a l’estudi sobre el consum a Espanya i Europa. 

• La mostra està formada per 120 alumnes de Binissalem. 

• Els qüestionaris es varen passar el més de maig de 2017. 

• Totes les dades, presentades a aquest resum, representen les opinions o descripcions ex-
pressades per l’alumatenquestat. 

Descripció de la mostra d’alumnes enquestats 

Hi varen participar 120 alumnes, distribuïts de la següent manera entre centres educatius: CC 
L’Assumpció (60 alumnes) i IES Binissalem (60 alumnes). 

 
Gràfic 44. Descripció de participants per edat i gènere 

      Al·lot Al·lota Total  

Grups 
d'edat 

13 o 14 
anys 

Nbre 33 35 68 

  % 55,9% 57,4% 56,7% 
15, 16 o 
17 anys 

Nbre 26 26 52 

  % 44,1% 42,6% 43,3% 

Total 
 Nbre 59 61 120 
  % 100,0% 100,0% 100,0% 

 

o Edat i sexe: 56,7% entre 13 i 14 anys, 43,3% entre 15 i 17 anys. Equilibri del 50% de 
cada sexe. 

o Origen. País de naixement: 93,3% són de nacionalitat espanyola. En 6 casos, el pare 
i la mare són estrangers. 

o En quin municipi has viscut la major part del temps en els darrers 12 mesos? El 97,5% 
han viscut a Binissalem. 

o Situació de convivència: El 82,5% viuen amb el pare i la mare. La resta es troben en 
una gran varietat de situacions, encara que la més freqüent és la de famílies mono-
parentals, vivint els fills amb la mare (13,3%). 
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o Situació laboral del pare i/o la mare: En el 64,7% dels casos, fan feina els dos. En un 
1,7% dels casos, tant el pare com la mare es troben aturats. 

o Nivell educatiu del pare i/o la mare: un 36,2% disposen d’elevats nivells de formació, 
mentre un 17,4% tenen nivells baixos. 

 

Dificultats escolars de l’alumnat enquestat 

o Faltes d’assistència a classe en els darrers 30 dies: un 44,5% en té de faltes, però no-
més 6 casos (5%) presenten un patró de faltes injustificades. 

o Quines notes tens habitualment? Una gran majoria presenta situacions molt positives 
(49,1%), clarament millor entre les alumnes; 6 casos (5%) presenten un patró d’ex-
pectativa de suspens. 

o Repetició de curs: el nivell de repetició és elevat, un 21,8% ha repetit al menys un 
curs. 

 

Recursos disponibles i hàbits de l’alumnat enquestat 

o En els darrers 30 dies, a més d’estudiar, has realitzat feina remunerada? Un 13% de 
l’alumnat fa feina remunerada de diversos tipus. És més freqüent entre els alumnes 
(21,4%) que entre les alumnes (5,1%). 

o Actualment de quants diners disposes a la setmana per a les despeses personals? Un 
22,5% del total d’alumnes enquestats disposen de 20 o més euros a la setmana. 

o En els últims 12 mesos, has sortit per les nits per divertir-te? Un 75% surt a la nit de 
manera freqüent. 

o L'última vegada que vas sortir, en cap de setmana, a quina hora vas tornar a casa? Dels 
qui surten a la nit, hi ha un percentatge apreciable que tornen molt tard, després de 
la 1 (un 6,7% tornen al dia següent, passen la nit completa fora de ca seva quan 
surten). 

o ACTIVITATS HABITUALS Jugar amb l’ordinador (vídeo, wii...): Un 14,2% són juga-
dors/es diaris. 

o ACTIVITATS HABITUALS Faig qualque esport: Un 59,2% fa esport diàriament. 

o ACTIVITATS HABITUALS Llegeixo llibres (al marge dels de l’escola): Un 10,8% llegeix 
diàriament. 

o ACTIVITATS HABITUALS Surt a les nits (discoteca, bar, festes, cafè...): Un 33,3% surt 
habitualment, al menys una vegada per setmana. 

o ACTIVITATS HABITUALS Surt amb amistats (passeig, comprar,...): Un 29,2% surt dià-
riament amb amistats i companyies. 

o ACTIVITATS HABITUALS Ús internet per a divertir-me: Un 75% utilitza diàriament in-
ternet per a divertir-se. 

o ACTIVITATS HABITUALS Jugo diners a les màquines escura-butxaques: Un 5,9% són 
jugadors habituals, al menys una vegada per setmana juguen amb les màquines. 
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Hàbits de consum: tabac 

Un 28,3% dels enquestats declaren haver fumat qualque vegada.La proporció es major entre 
els al·lots de 15 a 17 anys (un36,5%) i lleugerament superior entre les al·lotes (29,5%). 

 
Gràfic 45. Consum de tabac 

 

 

Un 19,2% dels joves de Binissalem declaren haver iniciat el consum abans dels 14 anys 
(un 5,8% abans dels 10, un 4,2% amb 12 anys i un 9,2 als 13 anys). 

 
Gràfic 46. Primera vegada de consum de tabac 

 

En els darrers 30 dies, has fumat? El grup de fumadors habituals (més d’un dia per setmana) 
representa el 10,9%. 

Un 6,7% dels joves declara fumar diàriament. Entre aquests la mitjana de consum és de menys 
de 10 cigars per dia. Cal destacar que es declara un major consum de cigars diàriament a 
partir dels 15 anys, entre els que un 13,3% declara fumar diàriament. 

 

T’has plantejat deixar de fumar? Un 8,3% dels alumnes ha intentat deixar-lo. Un altra 7,5% 
s’ho ha plantejat, però sense fer res al respecte. 

Les persones amb les quals convius fumen diàriament? Un 45,8% conviu amb fumadors habi-
tuals. 

 

13 a 14 anys 15, 16 o 17 anys Total

No % 77,9 63,5 71,7
Si % 22,1 36,5 28,2

Has fumat cigars qualque 
vegada a la teva vida?

Al·lot Al·lota Total
No % 72,9 70,5 71,7
Si % 27,1 29,5 28,3

Has fumat cigars qualque vegada 
a la teva vida?

13 a 14 anys 15, 16 o 17 anys Total
Mai he fumat % 77,9 63,5 71,7
Abans dels 10 anys % 4,4 7,7 5,8
Als 12 % 5,9 1,9 4,2
Als 13 % 8,8 9,6 9,2
Als 14 % 2,9 1,9 2,5
Als 15 % n.a 11,5 5
Als 16 % n.a 1,9 0,8
No sap, no contesta % 0 1,9 0,8

A quina edat has 
fumat per primer 

vegada?

13 a 14 anys 15, 16 o 17 anys Total
No he fumat cigars mai % 72,1 63,5 68,3

No fumo cigars diariament % 25 23,1 24,2
3 % 0 3,8 1,7
5 % 1,5 0 0,8
7 % 0 1,9 0,8
8 % 0 3,8 1,7
20 o més % 0 3,8 1,7
No contesta % 1,5 0 0,8

Quants cigars 
fumes 

diàriament de 
mitjana?
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Amb quina freqüència has vist fumar als teus professors en els darrers 30 dies? Un 28,4% veu 
fumar al seu professorat habitualment. 

Amb quina freqüència has vist fumar estudiants en els darrers 30 dies? El 31,7% també es troba 
amb altres estudiants fumadors habituals 

Amb quina freqüència has vist fumar altres persones en els darrers 30 dies? Al marge de les 
persones amb qui conviuen i del professorat, el 28,3% observa diàriament altres fumadors 
en el seu entorn habitual. 

Qualque vegada a la vida has fumat cigars electrònics (vapejar)? Només ho ha experimentat 
el 17,5%. 

 

Hàbits de consum: alcohol 

Un 57,5% de l’alumnat enquestat declara haver consumit alcohol, destaca aquesta decla-
ració més alta entre les alumnes (67,2%) que entre els alumnes (47,5%). 

 
Gràfic 47. Consum de begudes alcohòliques 

 

Entre aquests que consumeixen begudes alcohòliques, un 28,3% va iniciar el consum abans 
dels 14 anys. 

Sobre l’hàbit de consum,el 29,2% han begut alcohol en diverses ocasions, en els darrers 12 
mesos (més de 5 dies).Els consumidors habituals de begudes alcohòliques (més de 5 dies 
en els darrers 30 dies) representen el 12,5% de tot l’alumnat.  

En aquest aspecte no hi ha diferències significatives per edats, però sí per sexe: són els 
alumnes els qui beuen més, amb un 15,3% de bevedors habituals, front al 9,9% de les 
alumnes. 

Es va preguntar sobre quines begudes alcohòliques han consumit durant els darrers 30 dies 
segons el moment de consum: 

o Els dies laborables, no hi ha diferències significatives entre els tipus de begudes 
alcohòliques consumides, però el que més es consumeix els dies laborables són 
els combinats i cubates, així com vermuts. 

Quan es consumeix els dies laborables es consumeixen 3,25 cubates entre 13 i 14 anys 
i 4,5 cubates entre 15 i 17 anys. 
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o Els caps de setmanaes consumeixen també més els combinats i cubates, amb dife-
rència respecte de les altres begudes alcohòliques. Segueix en importància la cer-
vesa i els licors de diversos tipus. 

El volum de consum els caps de setmana és més elevat que els dies laborables amb 4,18 
cubates entre 13 i 14 anys; 5,24 cubates entre 15 i 17 anys. 

 

Els grans consumidors, aquells que han consumit més de 5 consumicions, 4 o més dies 
al llarg dels darrers 30, representen el 13,3% de l’alumnat. 

Pel que fa al consums excessius, un 15% s’ha engatat 4 o més vegades a la seva vida i no es 
troben diferències significatives segons el sexe de l’alumnat. Entre el jovent enquestat un 9,1% 
s’ha engatat, en els darrers 12 mesos, 4 o més vegades. Engatar-se és molt més freqüent 
entre els majors de 14 anys (15,3%) que entre els de 13 i 14 anys (4,4%). 

En els darrers 30 diesun 4,2% ho ha fet, 4 o més vegades, aquest fet és molt més freqüent 
entre els majors de 14 anys (5,7%) que entre els de 13 i 14 anys (2,9%). 

La gran majoria de l’alumnat s’ha engatat qualque vegada abans dels 15 anys (16,6%). 

Sobre l’accés a l’alcohol un 40% de les persones enquestades declaren queles begudes al-
cohòliques són accessibles en el seu entorn. El lloc més accessible són els bars o pubs 
(38,3% les ha aconseguit en aquests locals), seguits en importància de la pròpia casa 
(17,5%). 

Un 35% de l’alumnat ha fet botellotqualque vegada, en els darrers 12 mesos. Un 15% ho 
ha fet al menys una vegada al més, en els darrers 12 mesos. 

Preguntats sobre els perfils de consum d’alcohol del seu pare i mare, un 6,6% declara que la 
seva mares és bevedora habitual i un 19,1% que el seu pare és bevedor habitual. 

 

Hàbits de consum: begudes energètiques 

Qualque vegada a la vida has pres begudes energètiques (Red Bull, Burn, Monster...)? Un 50,8% 
les ha consumit qualque vegada, amb molta més freqüència entre els alumnes (62,7%) que 
entre les alumnes (39,3%). 

Has consumit begudes energètiques (Red Bull, Burn, Monster...) en els darrers 30 dies? Un 
21,7% les ha consumit en els darrers 30 dies, amb un nivell similar per sexe: entre els 
alumnes (20,3%) que entre les alumnes (23,0%). 

 

Hàbits de consum: tranquil·litzants, sedants o somnífers 

Quants dies has consumit tranquil·litzants, sedants o somnífersal llarg de la teva vida? Han 
consumit en diverses ocasions (més de 10 vegades) un 5% de l’alumnat. No es tracta 
d’un problema de gran rellevància, com el del consum de begudes alcohòliques. 

Quants dies has consumit tranquil·litzants, sedants o somnífersal llarg dels darrers 12 mesos? 
Un 3,3% han consumit 10 o més dies en els darrers 12 mesos. 

Quants dies has consumit tranquil·litzants, sedants o somnífersal llarg dels darrers 30 dies? Un 
3,2% han consumit 10 o més dies en els darrers 30 dies. 
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Quina edat tenies la primera vegada que vares consumir tranquil·litzants, sedants o somnífers? 
Com que el grup de consumidors és molt reduït, aquesta data no té validesa. 

 

Hàbits de consum: Haixix o Marihuana 

Quants dies has consumit Haixix o Marihuana al llarg de la teva vida?  Han tastat aquestes 
substàncies 15 alumnes (12,5%).  

Quants dies has consumit Haixix o Marihuana en els darrers 12 mesos? En els darrers 12 me-
sos han consumit 13 alumnes (10,8%), també un percentatge baix. 

Quants dies has consumit Haixix o Marihuana en els darrers 30 dies? Finalment, pel que fa 
als darrers 30 dies, són 10 els alumnes que han consumit aquestes substàncies (8,33%). 

Quina edat tenies la primera vegada que vares consumir Haixix o Marihuana? Un 5% va iniciar 
el consum abans dels 14 anys. 

Quan va ser la primera vegada que vares consumir Haixix o Marihuana? Hi ha quatre alum-
nes, dels 15 que han provat aquestes substàncies, que les han tastat per primera vegada 
en els darrers 30 dies. 

 

Altres consums 

Altres substàncies: com amb altres substàncies, hi ha un reduït grup d’alumnes que han 
consumit altres drogues, com ara cocaïna (5,8%) o èxtasi (5%). 

 

Consums de les amistats i companyies 

Consum per part de les amistats i companyies: aquests son, sobretot, consumidors de tabac 
(25,9%) i alcohol (46,7%), però també de Haixix o Marihuana (17,5%). Pel que fa a l’extensió 
del risc, aquestes són les substàncies més preocupants. 

 

Consums i situacions de risc 

A llarg dels darrers 12 mesos, quants dies has conduït un vehicle de motor, després d’haver 
consumit una beguda alcohòlica? S’han pogut identificar tres casos (2,5%), però cal tenir 
present que  justament aquesta qüestió no la vol contestar un 31,7% de l’alumnat enques-
tat. Això, probablement significa que hi ha més situacions de risc ocultes, tal vegada con-
duint ciclomotors. 

A llarg dels darrers 12 mesos, quants dies has conduït un vehicle de motor, després d’haver 
consumit Haixix o Marihuana? 

Pel que fa a aquestes substàncies, s’identifiquen 2 alumnes que han experimentat aquesta 
situació, però amb un 33,3% de “no contesta”. 

A llarg dels darrers 12 mesos, quants dies has anat en un vehicle conduït per algú que havia 
consumit una beguda alcohòlica? Aquí augmenta la declaració d’haver viscut aquest risc, 
fins a un 6,7% de les persones enquestades, la majoria d’elles l’han experimentat en di-
verses ocasions. 
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A llarg dels darrers 12 mesos, quants dies has anat en un vehicle conduït per algú que havia 
consumit Haixix o Marihuana? També augmenta aquesta declaració d’exposar-se al risc: un 
5% l’han experimentat, quasi tots en diverses ocasions. 

En els darrers 12 mesos, has patit qualque accident de trànsit, conduint tu? Un 4,2% declara 
que li ha passat (5 alumnes). 

Havies consumit begudes alcohòliques en les 2 hores prèvies a l’accident de trànsit? 2 alumnes 
reconeixen que varen patir un accident havent consumit begudes alcohòliques. 

 

Havies consumit Haixix o Marihuana en les 2 hores prèvies a l’accident de trànsit? 1 alumne, 
reconeix haver consumit. 

En els darrers 12 mesos, has participat en una baralla o has patit qualque agressió física? La 
xifra és molt elevada: un 11,7%. 

Havies consumit begudes alcohòliques en les 2 hores prèvies a la baralla o l’agressió? 9 dels 14 
alumnes, havia consumit. 

Havies consumit Haixix o Marihuana en les 2 hores prèvies a la baralla o l’agressió? 2 reconei-
xen haver consumit. 

 

Relacions entre pares i/o mares–fills/es. Control parental. 

Es va preguntar a l’alumant sobre les seva relació amb el pare o la mare.  Un 80,8% diu que té 
bastant bones o molt bones relacions amb la mare i un 75,0% diu que bastant bones o 
molt bones amb el pare. 

Es va preguntar sobre diferents elements del control parental. Respecte a si la famíliafixa les 
normés sobre el que els fills/es poden fer a casaun 53,3% diu que ho fan “quasi sempre” i un 
20% diu que, com a màxim, ho fan “qualque vegada”.  

Pel que fa a fixar normes clares sobre el que el fill/a pot fer fora de casa un 29,9% diu que, com 
a màxim, el pare i/o mare ho fan “qualque vegada”, i només un 36,7% ho fan “quasi sem-
pre”.  

S’observa una diferència per edats en aquest punt, però, tot i això, entre els de 13 i 14 anys un 
25% d’aquests/es adolescents no tenen un control normatiu per part de la família. 

Sobre la informació que tenen el pare i/o la mare quan els/les fills/es  surten a la nit, un 63,3% 
declara que saben o quasi sempre saben amb qui surten, mentre que un 13,4% o no ho 
sap o només ho sap qualque vegada.En la mateixa línia un 57,5% dels fills/es declaren que 
la seva família sapquasi sempre on és quan surt a la nit, mentre un 6,7% o no ho sap o 
només ho sap qualque vegada. 
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Opinió sobre la informació rebuda als centres 

Es va preguntar a l’alumnat participant si es sentien suficientment informats pel que fa al tema 
de les drogues. Un 65% se sent suficientment o perfectament informats. 

Amb tot hi ha diferències considerables segons el centre, per les respostes que aporten, sem-
blen millor informats l’alumnat del CC l’Assumpció, ja que un 70% es considera suficient-
ment o perfectament informats, mentre que aquest grup a l’IES Binissalem només arriba 
al 50%. 

 
Gràfic 48. Informació sobre consum de drogues al centres educatius 

 

 

Es varen analitzarles dades per grup d’edat i es va identificar que la diferència per edats no és 
molt significativa: un 57,3% del  grup més jove es considera suficientment o perfectament 
informats; mentre que en el grup dels més majors es tracta del 63,4%. 

Finalment, preguntats per si han rebut informació o s'ha tractat el tema a classe, la gran majoria 
reconeix que sí s’ha tractat (80,8%), però un 9,2% no contesta a aquesta qüestió, sigui 
perquè no ho recorda o per altres motius. 
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Capítol 6. Opinions i propostes de les associacions i 
altres entitats 
 
Un dels pilars de l’educació no formal són les entitats i associacions del municipi de Binissalem. 
A continuació es presenten les seves principals opinions i propostes. 

Descripció de la mostra d’entitatsparticipants 

Els resultats que es presenten a continuació es desprenen d’una enquesta completada per 46 
participants de les següents 45entitats. 
 
Gràfic 49. Entitats que han participat en el procés participatiu 

Entitats que han participat en el procés participatiu 
Casa Llorenç Villalonga Museu Literari 
(Fundació Mallorca Literària) 

CofrariaEnofles de la Parra 

Amics de la Tercera Edat Cor Cantilena 
Amics des Cavalls de Binissalem Coral 3x4 
AMIPA CEIP Binissalem Educa B 
AMIPA CEIP Robines Espai de dones de Binissalem 
AMIPA IES BINISSALEM Foment Cultural Sant Jaume 
AMIPA L'Assumpció Fórum Cívic de Binissalem 
Arquers de Binissalem Geganters de Binissalem 
Associació Amics de la 2ª edat Goletart 
Associació Arròs amb Salseta Grup d'Amics amb Defensa del Medi Ambient (GADMA) 
Associació Binianimals Grup d'Esplai Binitrui 
Associació d'Empresaris de Binissalem Grup de teatre Xamo Xamo 
Associació de Veïns de Rubines Joves des Trui 
Associació Hort de Can Perico Memòria de Binissalem 
Binissalem 2010 Endavant Parròquia La Nostra Senyora de Robines 
Caparrots de Binissalem Pedra Viva (Escoltisme Binissalem) 
Centre de dia i SAD Penya Barcelonista de Binissalem 
Club Columbòfil Binissalem Sa Fil·loxera de l'Infern 
Club d'Arts Marcials de Binissalem Societat de Caçadors 
Club d'Escacs de Binissalem Tall de Vermadors 
Club de Bàsquet de Binissalem Teló de Fons 
Club de tennis de Binissalem Trepitjadors des Raiguer Club de Rugby de Binissalem 
Club Esportiu Futbol  
 
 
  



Informe de l’estudi socioeducatiu Binissalem Ciutat Educadora  

 

 

74 

 

Antiguitat de la presència de les entitats i associacions a Binissalem 
 
Un 65,2% de les entitats i associacions han realitzat el seus serveis a Binissalem des de fa 10 
anys o més.  
 
Gràfic 50. Antiguitat de presència a Binissalem 

 
 

Calendari d’activitats de les entitats i associacions de Binissalem 

 

Gràfic 51. Mesos d'activitat de les entitats i associacions 

La majoria d’entitats i associacions enques-
tades tenen activitat tots els mesos de l’any 
excepte els mesos de juliol i agost, en que 
només un 39,1% i un 26,1% realitzen activi-
tat respectivament. 
 
La resta de l’any entre un 63,0% (al febrer) i 
un  76,1% (al novembre) estan realitzant ac-
tivitats. 
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Gràfic 52. Calendari d'activitats setmanals 
 

Calendari d’activitats 

  
 
Les majoria de les entitats culturals fan la seva activitat els caps de setmana (21%), per contra 
la majoria dels altres tipus d’entitats realitzen la seva activitat entre setmana i els caps de set-
mana (46%). 
 
Gràfic 53. Franja horària de les activitats 
 

Franja horària 

  
 
La majoria d’entitats realitzen les seves activitats fora de l’horari escolar. 
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Qui realitza les activitats 

La majoria de les persones que realitzen les activitats de les entitats són de caire voluntari, de 
fet, el 67% de les figures formadores, docents o responsables que realitzen les activitats a les 
entitats culturals són voluntàries, i un 58% ho són en altres tipus d’entitats. 
 
Entre les entitats culturals només un 6% són professionals, un percentatge que gairebé es tri-
plica a altres tipus d’entitats (17%). 
 
Gràfic 54. Qui realitza les activitats a les entitats i associacions 

Professionals 

  

 

Persones usuàries de les entitats i associacions 

La majoria d’entitats culturals, un 54,5%, compten amb entre 10 i 50 persones usuàries. Entre 
altres tipus d’entitats el nombre de població que en fa ús és major, amb un 50% de les entitats 
que declaren més de 100 usuaris o usuàries. 
 
Gràfic 55. Nombre de persones usuàries per entitats i associacions 
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Característiques de la població usuària de les entitats i associacions 
 
Gràfic 56. Característiques de la població usuàries 

 
Pel que fa a les característiques 
de les persones a les que es diri-
geixen les entitats, la majoria 
d’elles (un 45,7%) es dirigeixen a 
qualsevol edat, seguides pel grup 
d’entitats, un 17,4%, que dirigei-
xen les seves activitats específica-
ment per infants en edat escolar 
(entre 3 i 18 anys). 
 
Pel que fa a les característiques 
socioeconòmiques de les perso-
nes usuàries la majoria d’entitats, 
un 73,9%, declaren que es dirigei-
xen al nivell socioeconòmic mitjà 
de la població del municipi. 
 
Pel que fa al gènere el 95,7% de 
les entitats declara dirigir-se a la 
població d’ambdós sexes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Addicionalment a les persones usuàries dels serveis oferts per les entitats i associacions, un 
69,6% de les entitats declara tenir persones associades. 
 
Gràfic 57. Persones associades a les entitats 
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Relació amb l’ajuntament 

La majoria d’entitats declaren que mantenen un contacte i coordinació amb l’ajuntament amb 
molta freqüència o sovint. És destacable la diferència de la freqüència de contactes segons el 
tipus d’entitats, amb les culturalsdeclarant més freqüència de contactes, un 51,5% declara con-
tactes sovint comparat amb un menor 30,8% entre altres tipus d’entitats. Entre aquests altres 
tipus d’entitats un 38,5% declaren tenir un contacte esporàdic amb l’ajuntament. 
 
Gràfic 58. Contacte de les entitats amb l'ajuntament 

 
 

 

Valoració de Binissalem com a model de ciutat educadora - Entitats 

Davant la valoració de Binissalem com a ciutat educadora un 59% dels/les representants d’enti-
tats declaren que Binissalem és un bon model de ciutat educadora. Un 35% declara que Binis-
salem és un bon model però que s’han de fer alguns canvis i un 6% declara no tenir-ho clar. 
 

Es va demanar la valoració específica dels programes i equipaments de Binissalem i 
un 67,4% declaraven que eren suficients i un 65,2% eren adequats. 
Gràfic 1. Avaluació dels programes i equipaments actuals de Binissalem 
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Gràfic 59. Valoració del model de ciutat educadora 

 
 
 
A continuació s’exploren alguns dels comentaris que han fet les persones representants de les 
entitats, organitzats per la seva resposta. 
 

Comentari de les persones que consideren que Binissalem és un bon model de ciutat 
educadora 
 
Molts dels comentaris dels que consideren Binissalem com un bon model de ciutat educadora 
destacaven el fort teixit d’entitats i associacions del poble i hi veien un potencial per seguir crei-
xent en les seves funcions educadores. 
 
Taula 3. Comentaris - Binissalem és un bon model de ciutat educadora 

Binissalem té moltes associacions, tenim molt d'aprendre de cadascuna, a més que pot 
ser una forma de donar a conèixer a la població nouvinguda la nostra cultura 
El poble té moltes associacions que enriqueixen els valors dels ciutadans, la base la té i el 
sector de la població juvenil és elevat 
És un bon model sempre i quant hi hagi un compromís de feina entre tota la ciutadania 
És un bon poble per a treballar en xarxa. Hi ha moltes associacions i al no ser excessiva-
ment gran el contacte entre entitats és més favorable. 
És un poble molt comunicat, té una xarxa d'escoles importants i molta població juvenil i 
molt arrelat als seus orígens i és una població participativa 
Es va fer un Lipdup l'any 2010 i hi varen participar gairebé totes les associacions. Hi ha 
antecedents que demostren que és possible 
Existeix molta mobilització del teixit social a Binissalem i cada entitat, associació i agent 
del municipi pot educar i formar amb valors educatius 
Jo crec que és un bon model i que cada associació pot aportar un component educatiu a 
aquest projecte, fins i tot des de la societat de caçadors 
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Jo pens que sí, el teixit associatiu és molt ampli i si a la iniciativa de ciutat educadora 
La gent participa i col·labora en les activitats del poble 
Podria funcionar, seria una oportunitat per fer difusió de les activitats educatives del 
Rugby 
Sí,  el cor es converteix amb un espai d'aprenentatge com ho poden ser altres associaci-
ons. Moltes persones participants aprenen llenguatge musical al propi cor, per exemple 
Sí, a Binissalem hi ha un teixit associatiu extens i la població és participativa. En el meu 
cas, estic immersa amb altres associacions on ens eduquem de diferents valors però 
complementaris 
Sí, Binissalem és un poble actiu, viu i inquiet 
Sí, crec que el millor poble de l'illa per a realitzar un projecte de l'abast de ciutat educa-
dora 
 
Sí, de fet a la reunió conjunta d'associacions de ciutat educadora va quedar demostrat que 
a les associacions les hi agrada involucrar-se. Hi ha bastanta predisposició per part dels 
Binissalemers i de les Binissalemeres 
Sí, és crea un escenari perfecte per enfortir l'associacionisme i la participació de totes les 
associacions 
Sí, és un poble molt participatiu i actiu 
Sí, és un poble molt participatiu. A la gent li agrada criticar les coses de manera construc-
tiva, però a la vegada que la població és exigent, també és participativa 
Sí, la gent és molt emprenedora i molt solidària, però també és el poble que més exigeix 
als Serveis Socials 
Sí, les entitats tenen una gran ànsia per participar-hi, estem preocupats respecta a l'edu-
cació dels infants i cadascuna d'elles pot tenir veu en matèria educativa 
Sí, ni més ni menys que altres pobles. És important que es facin programés de prevenció 
per la població juvenil, però també que es tinguin en compte els recursos de les persones 
majors 
Sí, perquè el teixit associatiu és viu, en totes les activitats s'hi troben diverses associaci-
ons implicades i hi ha motivació per a donar resposta a les necessitats socials 
Sí, perquè hi ha moltes associacions i molt de sentiment de poble i hi ha transmissió de 
valors entre les noves generacions 
Sí, perquè la gent és molt participativa i alhora té un gran sentiment de solidaritat 
Sí, pot ser un model ja que tenim un gran teixit educatiu i existeix molt participació 
Sí, sempre s'han fomentat activitats culturals. Els binissalemers i les binissalemeres lluiten 
per la cultura del poble i si aquestes fan xarxa serà un èxit 

Comentari de les persones que consideren que Binissalem és un bon model de ciutat 
educadora però que  s’han de fer alguns canvis 
 
Entre les persones que consideren Binissalem com a un bon model de ciutat educadora però 
creuen que s’han de fer alguns canvis es varen destacar els reptes de la ciutat en la valoració 
qualitativa. 
 
Entre aquestes destaca el repte d’integrar i acceptar millor la població nouvinguda, millorar la 
implicació de la població amb nivell socioeconòmic més baix, millorar la coordinació entre asso-
ciacions i una ampliació dels lideratges a les entitats i associacions. 
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Taula 4. Comentaris - Binissalem és un bon model de ciutat educadora però cal fer canvis 

El fet que hi hagi un increment de població tan marcat dificulta els canals habituals de 
participació entre la població binissalemera 
Hi podria haver un canvi de model en què les associacions del poble no anéssim sem-
pre pel seu compte, però això no només depèn de la persona que presideix sinó de la 
disponibilitat dels associats 
Ho pot ser, però falta una major integració d'aquell grup de població amb un estatus 
socioeconòmic baix i existeixen dos grups de joves: els que tenen i els que no tenen 
sentiment de pertinença 
La població autòctona està poc oberta a la població nouvinguda, existeixen excessius 
personalismes entre les associacions i s'haurien de rompre certes barreres 
No ens coordinem de manera habitual amb altres associacions 
Pens que sí, però tenc els meus dubtes. Uns dels avantatges és que l'Ajuntament ha 
apostat per aquesta proposta. 
Penso que sí, però es necessita un major intercanvi i ajuda mútua entre associacions 

Per aconseguir ser un bon model de ciutat educadora hi hauria d'haver una major im-
plicació amb la protecció animal 
Si, la població binissalemera és molt participativa però és cert que sempre som els 
mateixos o les mateixes líders 
Sí, ho pot arribar a ser i és pioner el poble amb moltes coses 
Si, però és necessària una gran implicació dels tècnics i les tècniques. Si  ofereixen el 
seu suport de forma continuada la gent es motivarà respondran amb molta participació 
Sí, però hi ha d'haver la voluntat d'aconseguir-ho. No és per falta d'implicació de l'A-
juntament sinó per falta de relleu dels caps de les associacions. En les assemblees 
sempre hi som les mateixes persones 

Comentari de les persones que no tenen clar si Binissalem és un bon model de ciutat 
educadora 
 
Taula 5. Comentaris - No tenen clar si Binissalem és un bon model de ciutat educadora 

És una bona iniciativa, però el fet que hi hagi poques experiències locals a Mallorca 
amb les que es puguin comparar els resultats fa difícil avaluar realment el seu impacte 
La gent de Binissalem visita molt poc i participa escassament a les activitats del museu 
No sabem amb exactitud si és un bon model o no però sí que necessitem educació en 
totes les franges d'edat 
 

Propostes implicació de la població 

Construint sobre les valoracions de la situació actual els representants de les entitats i associa-
cions varen fer propostes per implicar la població de Binissalem en el projecte de ciutat educa-
dora. Les propostes amb més suport varen ser la de fer difusió i donar a conèixer el projecte, 
amb un recolzament del 30,4%, seguida per la proposta de crear un comissió d’entitats que arti-
culi el debat i la coordinació del projecte, recolzada per un 28,3% de les persones representants. 
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Gràfic 60. Propostes per la implicació de la població en el projecte de ciutat educadora 

 

Principals necessitats educatives o culturals més importants a Binissalem 

Es va demanar als representants i les representants de les entitats quines consideraven que eren 
les principals necessitats educatives o culturals més importants a Binissalem, un 21,7% declara-
ven que la necessitat de desenvolupar els valors cívics i socials. 
 
En segon lloc, amb un 10,9% es destacava la necessitat de millorar el suport i educació familiar, 
seguida per les necessitats de fomentar les activitats de temps lliure i la d’optimitzar recursos i 
espai compartit entre diverses entitats. 
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Gràfic 61. Principals necessitats educatives o culturals més importants 
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Gràfic 62. Valoració dels tres sectors amb mes mancances o dificultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seguint amb les necessitats es va demanar quins eren els sectors d’edat amb més mancances 
o dificultats. Més d’un 60% de les persones enquestades declaraven que l’adolescència era el 
sector amb majors mancances o dificultats, seguits per la infància, identificades per més del 20%.  
 
Preguntats per l’evolució de les necessitats entre 2014 i 2017 la majoria declarava que havien 
augmentat tant per la primera infància (57,1%), infància (75%) i adolescència (65,7%) i en la 
joventut (55,9%). 
 
Per contra la majoria considera que les necessitats s’han estabilitzat pels grups de persones 
adultes (60%).  
 



Informe de l’estudi socioeducatiu Binissalem Ciutat Educadora  

 

 

85 

Gràfic 63. Evolució de les necessitats 

 
 

Accions reclamades per fer front a les necessitats 
Els representants o les representants de les entitats varen fer nombroses propostes per fer front 
a les necessitats detectades, aquestes es poden organitzar en les següents àrees temàtiques. 
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Organització 
A banda dels consells escolars i les AMIPAS, hi ha d'haver un tècnic o una tècnica i un sector de pobla-
ció dedicat a les activitats lúdiques organitzades per tota la població 
A través de les escoles i a través de les AMIPAS s'hauria de dotar la figura del mestre o la mestra com 
a figura d'autoritat democràtica. Es podria implantar un sistema similar al servei militar 
Crear un Consell de la Infància que tingui en compte la inquietud del jovent i la seva influència en les 
decisions municipals 
Establir una Comissió Juvenil amb un/a responsable tècnic/a i delegat/da de diferents generacions 
(16-18, 18-20, 20-23) 

 
Espais 

Creació d'un espai per a poder realitzar tir amb arc al Poliesportiu Municipal. Això permetria donar a 
conèixer la nostra pràctica i normalitzar-la 
Guia d'espais que es poden ocupar per a les associacions a través de la realització d'una pàgina virtual 
Aconseguir espais disponibles per a potenciar altres esports que no siguin el futbol 
Aconseguir que es realitzi una piscina al poliesportiu de Binissalem 
Adequar el Casal de Joves a les seves necessitats reals. No ha de ser l'Ajuntament sinó el jovent el que 
dissenyin el seu espai 
Espai multifuncional ocupat per diverses associacions i clubs (alternar horaris perquè no sempre les 
mateixes tinguin la millor disponibilitat horària) 
Peatonalitzar el centre històric, la plaça i els carrers adjacents 
Possibilitat de tenir un local insonoritzat 

 
Festes del poble 

Il·luminar les carrosses i establir criteris de qualitat per a poder desfilar 
Aconseguir que a les festes del poble la joventut tinguiun major protagonisme amb actes culturals 
El dia de les Carrosses limitar l'entrada al poble 
Adaptar una obra teatral a les festes i tradicions del poble de Binissalem. Aquest ha de comptar amb 
població de distinta edat convertint la teatralització amb un espai educador 
Explicar a la població els orígens l sentit de la realització de les festes 
Limitar l'entrada del poble (reduir el nombre de trens) i controlar els espais d'entrada al poble durant 
les Festes de Sa Vermada 
Organitzar una Jornada amb el Policia Tutor i la infermera de Binissalem pels al·lots i les al·lotes  més 
joves referent als problemes d'abús de substàncies i destrosses de l'espai públic durant les Festes 
Segells de pas a les carrosses: autorització  i pas primer de les carrosses de qualitat i en darrer lloc les 
que no estan preparades per sortir 

 
Activitats de les escoles  

Assignatura amb formació en ciutadania i responsabilitat cívica 
Aconseguir que Goletart s'acosti a les escoles. Així arribaria a tots els estrats socioeconòmics i el de-
partament d’història es podria combinar amb Goletart 
Introduir activitats pràctiques a les escoles relacionades amb el cuidat dels espais de Binissalem (reco-
llida d’escombraries, aprofitar espais públics per fer plantacions...) 
Programa creat a les escoles de visita als Casals del Poble mitjançant la participació dels pares i les 
mares (horari adaptat als horabaixes) 
Tallers d'aprenentatge innovador 
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Activitats culturals 

Esqueixos teatrals que comparin l'educació passada amb l'educació actual 
Fer un dia de les Associacions on cadascuna pogués mostrar la seva activitat o compartir-la amb altres 
associacions 
Grup de suport a persones majors format per voluntaris/ries del poble. El local podria ser a la tercera 
edat (Unitat de Respir) 
Jornades d'experts/es en valors en la pràctica esportiva dirigida a entrenadors/es i famílies 
Major visibilitat de les activitats culturals i esportives 
Potenciar el casal de joves perquè es facin activitats prosocials i lúdiques sense la presència d'alcohol i 
botellot 
Trobada d'associacions i exposició d'animals relacionats amb la caça. Això es podria complementar 
amb l'exposició d'armes antigues i convidar un expert que faci una xerrada de caça constructiva 
Ruta de casals o de portes obertes als centres culturals del poble 
Realització de Jornades realitzades per experts/es a l'àrea de convivència i civisme que incorporin les 
temàtiques de la prevenció del consum d'alcohol i les relacions socials i afectives 

 
Formació i participació de les famílies 

Formació amb competències parentals " Formadors/es de formadors/es" 
Formació en habilitats parentals amb la finalitat de potenciar el paper educador dels mateixos 
Realitzar un Pla integral de prevenció de violència de gènere, substàncies tòxiques i violència intrafa-
miliar consensuat entre tots els centres d'educació infantil 
Canvi sociocultural per tal d'aconseguir implicar als homes en les actuacions de les associacions relaci-
onades amb el ball 
Incloure les famílies als programés de prevenció 
Taller de formació en valors en la pràctica esportiva dirigida a pares i mares 
 
Potenciar la història i patrimoni de Binissalem 

Coneixement del patrimoni i cultura popular a través d'una representació teatral de la història de Bi-
nissalem 

 
Promoció de la ciutat educadora 

Fer un reportatge sobre ciutat educadora i que s’emeti a través de la televisió d’IB3 
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Capítol 7. Opinions i propostes dels professionals de 
les àrees de l’ajuntament 

Descripció de la mostra de professionals de l’ajuntament participants 
Per la participació dels/les professionals de l’ajuntament es varen mostrejar 1 professional per 
àrea de 15 àrees diferents de l’ajuntament i organismes d’altres administracions. 
 
Gràfic 64. Mostra de participants de les àrees de l'ajuntament 

Àrea Nombre % 

Biblioteca 1 6,7 

Brigada 1 6,7 

Can Gelabert 1 6,7 

Comerç i promoció econòmica 1 6,7 

Educació 1 6,7 

Jutjat de pau 1 6,7 

Mancomunitat des Raiguer 1 6,7 

Neus Rodríguez 1 6,7 

Policia 1 6,7 

Policia tutor 1 6,7 

Protecció Civil de Binissalem 1 6,7 

Salut 1 6,7 

Serveis Econòmics 1 6,7 

Serveis Socials 1 6,7 

Urbanisme 1 6,7 

Total 15 100,0 

 
En preguntar a aquets professionals si creien que la població de Binissalem té prou coneixement 
de la seva funció un 66,7% consideraven que no, de manera més marcada entre els/lesprofessi-
onals de l’ajuntament (un 70% declara que no) que entre els/les professionals d’organismes d’al-
tres administracions (un 60% declara que no). 
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Es va preguntar sobre quins eren els mecanismes de coordinació i disseminació utilitzats entre 
professionals i àrees. El mecanisme més utilitzat és el de publicacions en premsa i revistes (23%), 
seguits per l’ús de xarxes socials (18%) i telèfon fix o mòbil. 
 
Gràfic 65. Mecanismes de coordinació i disseminació entre professionals 

 
 
La majoria dels i de les professionals declaren que aquests mecanismes no són suficients, un 
46,7% declaren que són millorables i un 26,7% que son molt millorables. 
 
Gràfic 66. Consideració sobre els mecanismes de coordinació 
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Valoració de Binissalem com ciutat educadora 
 
Un 53,3% dels i les persones enquestades, declaren que Binissalem és un bon model de ciutat 
educadora, tot i que es produeix una marcada diferència entre els/les professionals de l’ajunta-
ment (un 40% declara que ho és) i els/les professionals dels organismes d’altres administracions 
(un 80% declara que ho és). De manera remarcable un 40% dels treballadors i treballadores de 
l’ajuntament considera que Binissalem no és un bon model de ciutat educadora. 
 
Gràfic 67. Apreciació de Binissalem com a ciutat educadora 

 
 
 

Raons esmentades per la valoració del model de ciutat: 
 

● El projecte de ciutat educadora pot funcionar pel tarannà del poble. Té moltes associaci-
ons i molta activitat. Es fa molt de poble i és molt participatiu. L'Ajuntament té un dels 
serveis socials més potents de l'illa. 

● Encara falta valorar el que tenim i falta informació de patrimoni i cultura. És necessari 
difondre material editat relacionat amb la història del poble. Per exemple Aina Pasqual ha 
fet una feina d'investigació que està pendent de que s'hi destini pressupost per publicar-
ho. 

● Encara no, hi està encaminat, té molt de potencial. 
● No, estem amb un procés adequat per aconseguir-ho però encara queda molt de camí 

per recórrer. 
● No, hi ha molt que s'hauria de millorar (incivisme) 
● No, molts de projectes arranquen però no tenen una continuïtat suficient per poder veure 

els resultats, la majoria són a llarg termini. Cal ser coherents 
● No, perquè la població no coneix massa bé les despeses del poble i no pot participar en 

la decisió. 
● Sí però manca molt per fer perquè la gent no està conscienciada, ha de ser de tots i totes, 

i han de participar. 
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● Sí perquè té moltes entitats locals i esportives amb molta activitat, comparat amb altres 
municipis. Té un moviment social molt actiu. 

● Sí, és un poble molt participatiu amb un nombre d'associacions molt elevat 
● Sí, és un poble participatiu i amb consciència, amb interès de preservació de la identitat 

cultural. 
● Sí, perquè té molta essència de poble, és respectuós amb la seva comunitat i amb la seva 

cultura. Volen una millora del poble i s'impliquen. 
● Sí, perquè té moltes associacions i la població és participativa. 
● Sí, perquè té un centre històric reconegut, té bones instal·lacions esportives i està ben 

connectat. 
 
 
 

Valoració dels programes i equipaments actuals de Binissalem 
 
Preguntats per la valoració específica de programes i equipaments actuals de Binissalem un 
53,3% dels/de les professionals declaren que són suficients i un 66,7% que són adequats. En 
ambdós casos les proporcions son majors entre les persones enquestades d’organismes d’al-
tres administracions. 
 
Gràfic 68. Valoració dels programes i equipaments actuals de Binissalem 

 
 

Propostes per millorar els programes i equipaments actuals 
 

● Equipaments: un casal de joves. Programes: "Binissalem lliure de marihuana" progra-
mes per eliminar el consum excessiu d'alcohol. 

● Es podria fer una piscina coberta. 
● Falten parcs amb ombres, més espais verds, millorar el parc de Can Arabí i eliminar 

barreres arquitectòniques 
● Manca una aula certificada per fer formació del SOIB,. Manquen programes dirigits a jo-

ves en relació a drogues i bulling. Manca formació per treballar la relació entre professi-
onals i persones usuàries (Habilitats socials) 
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● Manquen programés relacionats amb l'alcohol i el civisme. També falten programés que 
permetin donar a conèixer la part econòmica a la població perquè serveixi de control i 
per sensibilitzar. 

● Millorar o fer més espais públics (s'utilitza poc la via pública per activitats d'oci, hi ha 
pocs infants al carrer), Casal de joves 

● Una biblioteca més gran, un espai polivalent tancat per un gran nombre de persones, un 
casal de joves, un espai esportiu per esports més alternatius  

● Una piscina coberta municipal i un casal de joves 
● Una piscina dins el poble (per no haver d'anar tan enfora), Programes destinats a la pre-

venció del consum de drogues, les conductes incíviques i la violència i delictes d'odi, 
Programes destinats a donar a conèixer les conseqüències dels fets delictius. 

● Una sala de cinema 
● Una vivenda d'acolliment per artistes. 

 

Propostes per la implicació de la població en el model educatiu 
 

● A través de l'associació d'empresaris. 
● A través de les escoles perquè amb les persones adultes és més complicat. 
● Amb reunions amb associacions i grups clau per poder intervenir en una sèrie d'actuaci-

ons. Estudiar la dinàmica que fomenta la participació de les festes des Vermar i aplicar-
la a ciutat educadora. 

● Amb xerrades informatives a les festes del Vermar perquè tenen transcendència, orga-
nitzar actes relacionats amb ciutat educadora. 

● Crear la necessitat de que participin perquè s'impliquen quan hi ha necessitat. 
● Donant informació perquè coneguin el concepte de ciutat educadora. Fer alguna campa-

nya perquè arribi a tothom. 
● Donant molta informació, i aprofitant el porta a porta que es fa per conscienciar de la re-

collida selectiva. Es podria posar informació al punt verd i al mercat perquè hi va molta 
gent. 

● Donar informació, formació i responsabilitat. S'han de fer agents de salut (als centres 
educatius, mercat, ...). 

● Fent difusió als centres educatius, també al jovent 
● Fent difusió del projecte a peu de carrer a tota la ciutadania 
● Informant: la fira de l'educació pot ser important perquè la gent entengui què és ciutat 

educadora. 
● Organitzant debats i projectes participatius. 
● Organitzant grups de participació  i fomentar l'autorganització a través d'esdeveniments 

comunitaris educadors 
● Organitzant jornades i enquestes amb premis. 
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Conclusions i propostes 
s'integraran les principals opinions i propostes dels i de les participants als estudis realitzats. 
 
 
Principals reptes i propostes per afrontar-los  
 

• Baixa participació de les famílies en activitats cultural i educatives, l’alumant i les famílies 
coincideixen a declarar que no participen a la majoria d’activitats culturals i educatives, 
amb les excepcions del futbol i anar a la biblioteca. Aquesta manca de participació s’ha 
detectat per part d’entitats i de professionals de l’ajuntament i altres organismes. 

o Una de les propostes més repetides per abordar aquesta baixa partici-
pació és millorar la difusió de les activitats educatives i culturals i, par-
ticularment, millorar la comunicació del model de ciutat educadora i el 
pla educatiu.En aquest sentit es podria aprofitar el dia internacional de 
la ciutat educadora (30 de novembre) per fer una campanya de divul-
gació específica.  

 

• Creixents necessitats entre la infància, particularment a l’adolescència. Els i les adoles-
cents entre 15 i 17 anys tenen una participació especialment baixa en les activitats or-
ganitzades, a més es declaren generalment amb menys satisfacció amb la seva 
experiència a l’educació formal. Aquesta pèrdua de vincle del mon educatiu organitzat 
és detectat també per les entitats, pels i les professionals de l’ajuntament i altres orga-
nismes que declaren que tenen les majors mancances i necessitats, i que aquestes han 
augmentat en els darrers anys. 

o Es proposa tant des de les entitats i dels i de les professionals de l’ajun-
tament i altres organismes de facilitar mecanismes de participació i es-
pais per al jovent, més específicament organitzar un consell d’infants i 
joves i permetre mes autonomia i major gestió directe del cassal de 
joves per part d’aquests. 

 

• Piràmide poblacional, en els propers 5-15 anys es jubilarà un grup gran de població de 
Binissalem, aquest no ha estat un problema percebut o sorgit de les enquestes, però 
s’ha detectat a l’anàlisi demogràfic. Si Binissalem vol fer un model de ciutat educadora 
de tot els moments vitals haurà de preparar-se per donar cabuda a un grup de persones 
majors de 65 anys molt més gran que l’actual. 

o Es proposa que Binissalem faci un pla d’envelliment actiu de caire 
cultural i educatiu.  
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• Integració de nouvinguts, entre el 2004 i el 2017 Binissalem ha experimentat un fort 
increment de la diversitat de la seva població. Amb tot es troba encara per sota de la 
mitjana de les Illes Balears. 

o Davant d’aquesta situació Binissalem es podria proposar aprendre de 
les bones experiències dels municipis que tenen més experiència en la 
gestió de la diversitat des de la perspectiva educativa, establint llaços 
de cooperació al territori. 
Aquesta proposta encaixa amb diversos comentaris de professionals 
que esmenten la necessitat d’articular la proposta educativa més enllà 
del propi Binissalem. 
Dins d’aquest marc es podria intentar aprofitar el potencial de la forma-
ció continua del professorat. A Binissalem un percentatge elevat del 
professorat declara que realitza poca formació continuada. Davant 
aquest fer es podria proposar un pla formatiu per la gestió de la diver-
sitat cultural aprofitant que la percepció de necessitat pel propi profes-
sorat podria estimular la seva participació.  
 

• Repte de desenvolupar els valors cívics i socials i la prevenció d’hàbits de consum ina-
dequats. 

o La proposta consisteix en emprar la figura dels vermadors i les verma-
dores com a personatges emblemàtics i referents al municipi i poten-
ciar el seu rol educador, principalment durant les festes. En aquet 
sentit, s’hauria de dotar als/ les joves de formació en hàbits del consum 
d’alcohol i altres substàncies i utilitzar la seva imatge en campanyes de 
prevenció. Per exemple, elaborar projeccions audiovisuals en les que 
vermadores i vermadors siguin els protagonistes i el seu missatge pre-
ventiu pugui arribar, no tan sols a la població juvenil, sinó a tots els 
agents implicats ( famílies, bars, personal de l’Ajuntament, etc.). A més, 
la seva funció es pot estendre més enllà de les festes des Vermar i 
tenir una durada anual. Així doncs, es podria garantir la continuïtat en 
les actuacions preventives i estabilitzar l’efecte de les mateixes.  
 

• Aconseguir una major participació dels i de les professionals de l’ajuntament.El sector 
més crític amb el model de ciutat (comparat amb professionals d’altres organismes i 
amb els representants d’entitats i associacions), aquest fet podria limitar el futur desen-
volupament del model de ciutat educadora al que Binissalem aspira. 

o  Creació d’una Comissió Tècnica formada per totes les àrees de l’Ajun-
tament. Cada àrea hauria de tenir una persona representant a les reu-
nions, que tindrien lloc de forma trimestral. En aquestes, es tractaria 
qüestions relacionades amb esdeveniments de la Ciutat Educadora 
que suposen la implicació dels distints segments de l’Ajuntament, ja 
sigui el cas de la celebració de Dies Internacionals  (Dia Internacional 
contra la LGTBIfòbia, Dia Mundial de l’Educació, Dia Internacional de 
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Ciutat Educadora...), la realització de la Fira de l’Educació i el sorgi-
ment de nous projectes com els Pressupostos Participatius. A més, 
cada àrea hauria de tenir un coneixement exhaustiu dels principis de 
la carta de ciutats educadora i potenciar-los en els seus respectius de-
partaments. 

 

Oportunitat transversal 
Al llarg de tot el procés participatiu es va esmentar repetidament com a punt fort de Binissalem 
la seva potent xarxa d’entitats.  
 
Malgrat aquest potencial les mateixes entitats declaren que cal millorar la coordinació de les en-
titats i associacions existents, entre elles i amb els organismes públics.  

o Davant aquesta necessitat de coordinació es proposa, amb fort recol-
zament, crear un Comissió d’entitats que ajudi a tenir un mecanisme i 
un espai estable d’intercanvi. 

 
Les propostes realitzades en aquest informe segueixen els criteris a considerar per al desenvo-
lupament d’un possible Pla Educatiu de Ciutat(4): 

1. Voluntat política i voluntat de transformació 
2. Participació 
3. Treball educatiu en xarxa o treball educatiu integrat: una noca cultura educa-

tiva 
4. Transparència i comunicació 
5. Formació 
6. Sostenibilitat: el binomi públic i privat 

 
Ciutat com es escenari educatiu i de ciutadania, camí cap a la ciutat com a agent educador i de 
ciutadania. 
 
 
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutateducadora/ca/objectius 
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