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Aquest document recull els resultats de la recerca ‘Mapa de 

recursos de suport escolar a Barcelona 2015’ que ha tingut 

com a objectiu identificar dels recursos de suport escolar a 

Barcelona. S’exposen en aquet informe els resultats relatius al 

districte d’Horta-Guinardó.

Els recursos de suport escolar objecte d’aquesta recerca són 

aquells que podem definir com: 

“Projectes o serveis de caràcter públic o social, en

funcionament i ubicats dins del terme municipal de

Barcelona, que tenen com a principal finalitat reduir el

fracàs escolar i contribuir a l’èxit educatiu de la població

en edat d’escolarització obligatòria, destinant recursos

humans i materials a dita finalitat”.

Nota: S’exclou el SEP (Suport Educatiu Personalitzat) en l’objecte

d’aquesta recerca.



Característiques dels recursos de suport escolar al districte

Dades generals d'Horta-Guinardó

Recursos de suport 

escolar

Projectes de 

suport 

escolar

Punts on es 

fa suport 

escolar

Deures i 

competències 

Bàsiques

8 38

Integració social 

amb reforç escolar
3 6

Lleure amb 

reforç escolar
6 6

Mentoria 

i atenció personal
- -

Nivells educatius atesos Dificultats d’aprenentatge de 
l’alumnat atès

Altres necessitats educatives de 
l’alumnat atès
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El Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya marca com a objectiu a assolir el 2018 que el percentatge d’alumnes amb baix 

rendiment sigui menor del 15 % en els resultats de les proves de 6è de primària i 4t d’ESO. S’observa que al districte d'Horta-Guinardó

aquest objectiu s’assoleix a totes les assignatures (indicades amb icona rodona verda).
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Anglès Matemàtiques Castellà Català 

Primària 8.901             823                9,3% 13,3% 13,4% 10,7% 10,1% 11,9%

ESO 5.795             624                10,8% 11,2% 10,9% 6,2% 8,2% 9,1%

Total 14.696           1.447             9,8%

Alumnat que 

fa suport 

escolar. Curs 

2014-15

% alumnat que 

fa suport 

escolar

Alumnat que no aprova competències bàsiques (6è i 

4t ESO respectivament). Curs 2013-14
Promig no 

aprovats en les 

competències 

bàsiques

Risc de fracàs 

escolar i 

cobertura del 

suport escolar

Alumnat 

matriculat al 

districte Curs 

2014-15

Necessitats 
educatives 
especials, 

dictamen EAP 
i/o currículum 

adaptat
13%

Dificultats 
importants 
per aprovar

25%

Petites 
dificultats per 

aprovar
32%

Sense 
dificultats 
rellevants. 

30%

Dificultats 
idiomàtiques 
o d’adaptació 

a un nou 
sistema 

educatiu; 9%

Necessitat de 
supervisió o 

motivació per 
tal d’adquirir 

hàbits d’estudi 
adequats; 

54%

Problemes de 
comportament 

o d'actitud; 
8%

1er i 2on Primària

3er i 4t Primària

5è i 6è Primària

1º i 2º ESO

3º i 4º ESO

Batxillerat

Cicles formatius

Programes especials (PQPI,
PTT, etc.)

Educació Especial

3r i 4t ESO

1r i 2n ESO

5è i 6è Primària

3r i 4t Primària

1r i 2n Primària
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Recursos més coneguts al districte*

• Millora metodològica: 

diversificació d'activitats, 

millora del material 

pedagògic...

• Professionalització del 

servei/capacitació del 

voluntariat o del personal

• Facilitar l'accés a les TIC 

(millorar equipament

informàtic)

Principals punts forts i febles dels recursos 
(segons valoració pròpia)

Poc personal en relació al 
volum d'alumnes

Poca disponibilitat horària

El vincle i proximitat que 
s'estableix amb l'alumnat

Ràtio reduïda, atenció 
personalitzada

Demandes i prioritats de millora dels 
recursos

Objectius dels recursos Activitats complementàries dels recursos Origen geogràfic de l’alumnat
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52%

33%

29%

29%

24%

24%

19%

10%

0%

33%

Activitats d’esplai o d’esbarjo 

Tallers recreatius oberts

Educació en hàbits d'higiene,
comportament, etc.

Activitats esportives

Treball social amb les famílies

Servei de berenar o altres àpats

Atenció psicosocial

Prestacions econòmiques

Servei de dutxes i/o bugaderia

Cap

Alumnat 
autòcton 

amb 
pares 

autòcton
s 

37%

Alumnat 
autòcton 

amb 
algun 
dels 

pares 
d’origen 

estranger 
28%

Alumnat 
proceden

t de 
l’estrang

er 
35%

76%

62%

57%

52%

33%

29%

24%

24%

24%

14%

14%

14%

Portar al dia els deures del curs escolar

Desenvolupar tècniques i hàbits d’estudi

Generar en l’alumnat motivació, autoconfiança 
i interès vers l’aprenentatge

Reforçar competències i coneixements de
base necessaris per seguir el curs escolar

Proporcionar un espai i un ambient idonis per
a l'estudi

Oferir mentoria/acompanyament personalitzat

Generar un espai de socialització i integració 
beneficiós per a l’alumnat

Superar els exàmens del curs escolar

Reforçar el vincle de confiança entre l’alumnat 
i els educadors

Reforçar el procés d’aprenentatge de la 
llengua entre l’alumnat nouvingut

Aprendre des d’altres metodologies 
educatives: experimentació, joc, resolució …

Facilitar les transicions educatives, com el pas
de la primària a la secundària
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El mapa mostra la 

ubicació dels 

recursos de suport 

escolar del districte, 

tant els que es 

realitzen en centres 

educatius com en 

entitats de l’entorn. 

Els espais amb més 

d’un recurs es 

simbolitzen amb 

cercles més grans 

amb els diferents 

colors dels recursos 

que integra.

El color blanc indica 

els centres educatius 

sense suport escolar 

en el propi centre.

Recursos de suport escolar en el districte

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte d'Horta-Guinardó
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Recursos de suport escolar en el districte per tipologia

El mapa mostra la 

ubicació dels

recursos de suport

escolar del districte, 

tant els que es 

realitzen en centres 

educatius com en 

entitats de l’entorn. 

Amb colors s’indica 

el tipus de recurs que 

és, segons els 

objectius i activitats 

que integra.
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Barri
Nivell

educatiu
Centre

Suport escolar en el propi 

centre

Vinculació de l’alumnat amb

recursos de suport escolar de 

l’entorn*

Can Baró Primària i Secundària Acis-Artur Martorell Sense suport escolar en el propi centre Espai de deures (Casal infantil l'Ànec)

El Baix Guinardó Primària Escola Jovellanos Èxit 1 del CEB a l'Institut Príncep de Girona

Biblioteca Escolar Oberta al Barri  (BEOB) (IMEB)

Suport escolar (YMCA) (Gràcia)

Escola Mas Casanovas Èxit 1 del CEB a l'Institut Joan Brossa Projecte XARXES (Serveis Socials Baix Guinardó i Can 

Baró)

Reforç i suport escolar (Casal Infantil Guinardó)

Club de deures de la Biblioteca Sagrada Família-Josep M. 

Ainaud de Lasarte (L’Eixample)

Primària i Secundària Abat Oliba-Spínola Sense suport escolar en el propi centre ---

Pàlcam Sense suport escolar en el propi centre Club de deures de la Biblioteca Sagrada Família-Josep M. 

Ainaud de Lasarte (L’Eixample)

Roig Tesalia Suport escolar organitzat pel propi centre Club de deures de la Biblioteca Sagrada Família-Josep M. 

Ainaud de Lasarte (L’Eixample)

Secundària Institut Joan Brossa Reforç escolar de l’AMPA

Èxit 1 del CEB

Suport educatiu (Fundació ADSIS)

Reforç escolar i projecte “Amb bona lletra” (Centre de 

Serveis Socials del Guinardó)

Reforç i suport escolar (Casal Infantil Guinardó)

Institut Príncep de Girona Èxit 1 del CEB Suport escolar (YMCA) (Gràcia)

Suport escolar dels centres educatius de primària i secundària

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte d'Horta-Guinardó
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Barri
Nivell

educatiu
Centre

Suport escolar en el propi 

centre

Vinculació de l’alumnat amb

recursos de suport escolar de 

l’entorn*

El Guinardó Primària Escola del Mar Èxit 1 del CEB a l'Institut Joan Brossa Reforç escolar i projecte “Amb bona lletra” (Centre de 

Serveis Socials del Guinardó)

Reforç i suport escolar (Casal Infantil Guinardó)

Escola Estel-Guinardó Èxit 1 del CEB a l'Institut Joan Brossa Reforç i suport escolar (Casal Infantil Guinardó)

Escola Parc del Guinardó Èxit 1 del CEB a l'Institut Joan Brossa ---

Escola Torrent d’en Melis Èxit 1 del CEB a l'Institut Joan Brossa

Activitats de lectura de l’AMPA

Reforç escolar i projecte “Amb bona lletra” (Centre de 

Serveis Socials del Guinardó)

Reforç i suport escolar (Casal Infantil Guinardó)

Primària i Secundària Castro de la Peña Sense suport escolar en el propi centre Reforç i suport escolar (Casal Infantil Guinardó)

Guinardó Sense suport escolar en el propi centre Reforç i suport escolar (Casal Infantil Guinardó)

Secundària Institut Francisco de Goya Suport escolar organitzat pel propi centre Suport educatiu (Fundació ADSIS)

Reforç escolar i projecte “Amb bona lletra” (Centre de 

Serveis Socials del Guinardó)

Reforç i suport escolar (Casal Infantil Guinardó)

Suport escolar dels centres educatius de primària i secundària

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte d'Horta-Guinardó
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Barri
Nivell

educatiu
Centre

Suport escolar en el propi 

centre

Vinculació de l’alumnat amb

recursos de suport escolar de 

l’entorn*

El Carmel Primària Escola Coves d'en 

Cimany

Biblioteca Escolar Oberta al Barri  (BEOB) (IMEB) Centre obert Martí-Codolar (Salesians Sant Jordi)

Espai de deures (Casal infantil l'Ànec)

Reforç i suport escolar (Casal Infantil La Torre)

Escola El Carmel Suport educatiu de la Fundació ADSIS

LECXIT de la Fundació Jaume Bofill

Centre obert Martí-Codolar (Salesians Sant Jordi)

Reforç i suport escolar (Casal Infantil La Torre)

Escola Taxonera Sense suport escolar en el propi centre Centre obert Martí-Codolar (Salesians Sant Jordi)

Reforç i suport escolar (Casal Infantil La Torre)

Primària i Secundària Piaget Sense suport escolar en el propi centre Reforç i escolar (Casal Infantil La Torre)

Suport educatiu de la Fundació ADSIS

Taller de reforç de català per a joves nouvinguts (La 

Formiga) (Sants-Montjuïc)

Santa Teresa de Jesús Suport escolar organitzat pel propi centre Suport educatiu (Fundació ADSIS)

Centre obert Martí-Codolar (Salesians Sant Jordi)

Virolai Biblioteca assistida del propi centre Programa Acompanyament Educatiu (Fundació Catalunya

La Pedrera)

Secundària Institut Ferran Tallada Suport escolar organitzat pel propi centre

Reforç escolar de l’Associació Fem Talent

Suport educatiu (Fundació ADSIS)

Centre obert Martí-Codolar (Salesians Sant Jordi)

Horta Primària Escola Mare Nostrum Èxit 1 del CEB a l'Institut Josep Pla ---

Primària i Secundària FEDAC-Horta Reforç d'anglès del propi centre ---

Immaculada Concepció Reforç d'anglès de l’AMPA ---

La Salle Horta Sense suport escolar en el propi centre ---

Providencia del Corazón 

de Jesús

Suport escolar organitzat pel propi centre ---

Regina Carmeli Sense suport escolar en el propi centre ---

Suport escolar dels centres educatius de primària i secundària

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte d'Horta-Guinardó
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Barri
Nivell

educatiu
Centre

Suport escolar en el propi 

centre

Vinculació de l’alumnat amb

recursos de suport escolar de 

l’entorn*

La Vall d'Hebron Primària Escola Pau Casals Èxit 1 del CEB a l'Institut Príncep de Girona Programa Acompanyament Educatiu (Fundació Catalunya La 

Pedrera)

Centre obert Martí-Codolar (Salesians Sant Jordi)

Suport escolar (YMCA) (Gràcia)

Primària i Secundària Sant Joan Bosco Suport escolar organitzat pel propi centre amb la 

Fundació Pere Tarrés

Programa Acompanyament Educatiu (Fundació Catalunya La 

Pedrera)

Centre obert Martí-Codolar (Salesians Sant Jordi)

Montbau Primària Escola Baloo Sense suport escolar en el propi centre Programa Acompanyament Educatiu (Fundació Catalunya La 

Pedrera)

Suport educatiu (Fundació ADSIS)

Escola Els Pins Èxit 1 del CEB a l'Institut Anna Gironella de 

Mundet

Programa Acompanyament Educatiu (Fundació Catalunya La 

Pedrera)

Centre obert Martí-Codolar (Salesians Sant Jordi)

Secundària Institut Anna Gironella de 

Mundet

Èxit 1 del CEB Suport educatiu (Fundació ADSIS)

Centre obert Martí-Codolar (Salesians Sant Jordi)

Institut Narcís Monturiol Reforç escolar de l’AMPA Centre obert Martí-Codolar (Salesians Sant Jordi)

Reforç i suport escolar (Casal Infantil Teixonera)

Educació especial La Ginesta Èxit 1 del CEB a l'Institut Anna Gironella de 

Mundet

---

Sant Genís dels Agudells Primària Escola Mare de Déu de 

Montserrat

Sense suport escolar en el propi centre Centre obert Martí-Codolar (Salesians Sant Jordi)

Espai de deures (Ludoteca Casa Groga)

Reforç i suport escolar (Casal Infantil Teixonera)

Secundària Institut Vall d'Hebron amic@gran del propi centre

Reforç d'anglès de l’AMPA

Suport educatiu (Fundació ADSIS)

Centre obert Martí-Codolar (Salesians Sant Jordi)

Reforç i suport escolar (Casal Infantil Teixonera)

Suport escolar dels centres educatius de primària i secundària

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte d'Horta-Guinardó
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Barri
Nivell

educatiu
Centre

Suport escolar en el propi 

centre

Vinculació de l’alumnat amb

recursos de suport escolar de 

l’entorn*

La Font d'en Fargues Primària Escola Àngels Garriga Èxit 1 del CEB a l'Institut Josep Pla ---

Escola Arc Iris Èxit 1 del CEB a l'Institut Joan Brossa ---

Escola Font d'en Fargas Sense suport escolar en el propi centre Reforç i suport escolar (Casal Infantil La Torre)

Suport educatiu (Fundació ADSIS)

Escola Heura Èxit 1 del CEB a l'Institut Josep Pla ---

Escola Pit-Roig Sense suport escolar en el propi centre ---

Escola Torrent de Can 

Carabassa

LÈCXIT de la Fundació Jaume Bofill

Èxit 1 del CEB a l'Institut Josep Pla

Centre obert Martí-Codolar (Salesians Sant Jordi)

Primària i Secundària Princesa Margarita Sense suport escolar en el propi centre ---

Sagrada Família-Horta Èxit 1 del CEB a l'Institut Príncep de Girona Suport educatiu (Fundació ADSIS)

Reforç i suport escolar (Casal Infantil La Torre)

Suport escolar dels centres educatius de primària i secundària

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte d'Horta-Guinardó

*El nombre d’entitats a on assisteix alumnat pot 

ser major, ja que no totes les entitats han 

informat sobre el centre on cursen estudis els 

seus usuaris i usuàries.
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Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Horta-

Guinardó

Districtes on 

actua

Ubicació 

Horta-

Guinardó

Objectius principals 

del reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

Biblioteca Escolar 

Oberta al Barri

(BEOB) de 

l’Institut Municipal 

d'Educació

(IMEB)

Deures i 

competències 

bàsiques

76 19 Horta-Guinardó

Nou Barris Sant 

Andreu

Sant Martí

Escola Jovellanos

Escola Coves

d'en Cimany

Portar al dia els deures

Superar els exàmens

Desenvolupar hàbits d’estudi

Oferir mentoria / acompanyament 

Proporcionar un espai i un 

ambient idonis per a l'estudi

Entre 3 i 5 hores Primària

ESO

Només suport 

escolar

És gratuït 

o quasi 

gratuït

Èxit 1 (CEB) Deures i 

competències 

bàsiques

1.552 130 Ciutat Vella

L’Eixample

Sants-Montjuïc

Horta-Guinardó

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

18 escoles i 

instituts

Portar al dia els deures del curs 

escolar

Reforçar competències de base

Facilitar les transicions 

educatives

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi

Reforçar el vincle de confiança 

entre l’alumnat i els educadors

Entre 3 i 5 

hores

5è i 6è 

primària; 1r i 

2n ESO

No És gratuït 

o quasi 

gratuït

LECXIT – Lectura 

per a l’èxit 

educatiu 

(Fundació Jaume 

Bofill)

Deures i 

competències 

bàsiques

120 23 Ciutat Vella

Gràcia

Horta-Guinardó

En les escoles: 

Torrent de Can 

Carabassa, El 

Carmel

A reforçar competències de base

Oferir mentoria / acompanyament

Aprendre des d’altres 

metodologies

Generar en l’alumnat motivació, 

Generar un espai d’integració 

social

Una hora o hora 

i mitja

Primària Tallers adreçats a 

les famílies sobre la 

lectura

És gratuït 

o quasi 

gratuït

Projecte Reforç

Escolar Fundació

Pere Tarrés

Deures i 

competències 

bàsiques

120 10 Ciutat Vella

Gràcia

Les Corts

Horta-Guinardó

Sant Martí

Col·legi Santa 

Teresa de Lisieux

A portar al dia els deures del curs

escolar 

A superar els exàmens del curs

escolar 

A desenvolupar tècniques i hàbits

d’estudi

A oferir mentoria/acompanyament

personalitzat

A generar en l’alumnat motivació

vers l’aprenentatge

Sense

informació

Primària No És gratuït o 

quasi gratuït

Districte Horta-Guinardó
Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona
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Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Horta-

Guinardó

Districtes on 

actua

Ubicació 

Horta-

Guinardó

Objectius principals 

del reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

CO Martí-Codolar 

(Salesians Sant 

Jordi)

Integració social 

amb reforç 

escolar

100 100 Horta-Guinardó En locals propis 

de l’entitat: Av. 

Cardenal Vidal i 

Barraquer 8

Portar al dia els deures

Superar els exàmens

Reforçar competències de base 

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi

Generar en l’alumnat motivació

Entre 3 i 5 hores Primària

ESO

Cicles formatius

Programes 

especials

Educació 

Especial

Activitats d’esplai o 

d’esbarjo

Atenció psicosocial

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc.

Servei de berenar o 

altres àpats

Altres: Treball amb 

famílies (cafè-

tertúlia i escola de 

pares)

Quota 

trimestral

CO Suport 

educatiu 

(Fundació Adsis 

del Carmel)

Integració social 

amb reforç 

escolar

236 200 Horta-Guinardó

Nou Barris

En locals propis 

de l’entitat : 

C/ Lugo 59-61

C/ Llobregós107

A l’Escola El 

Carmel 

Portar al dia els deures

Reforçar competències de base

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi

Oferir mentoria / acompanyament

Generar en l’alumnat motivació

Dues hores Primària

ESO

Batxillerat

Cicles formatius

Programes 

especials

Altres: GES

Activitats d’esplai o 

d’esbarjo

Activitats esportives

Atenció psicosocial

Servei de berenar o 

altres àpats

Prestacions 

econòmiques

Treball social amb 

les famílies

Totalment 

gratuït

Espai de deures 

(Fundació Temps 

i Compromís)

Integració social 

amb reforç 

escolar

35 30 Horta-Guinardó

Nou Barris 

Sant Andreu

En locals propis

de l’entitat: C/ 

Trèvol 9-19

Portar al dia els deures

Reforçar competències de base

Reforçar el procés d’aprenentatge 

de la llengua entre l’alumnat 

nouvingut

Generar en l’alumnat motivació

Proporcionar un espai i un 

ambient idonis per a l'estudi

Dues hores Primària

ESO

Batxillerat

Programes 

especials

Educació 

Especial

Activitats d’esplai o 

d’esbarjo

Activitats esportives

Servei de berenar o 

altres àpats

Treball social amb 

les famílies

Tallers recreatius 

oberts

Quota 

mensual

Districte Horta-Guinardó
Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte d'Horta-Guinardó



Característiques dels recursos de suport escolar del districte
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Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Horta-

Guinardó

Districtes on 

actua

Ubicació 

Horta-

Guinardó

Objectius principals 

del reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

Reforç escolar i 

projecte “Amb

bona lletra” 

(Centre de 

Serveis Socials

del Guinardó)

Integració social 

amb reforç 

escolar

18 18 Horta-Guinardó En equipament 

públics: Rda. 

Guinardó 113

Portar al dia els deures

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi

Generar en l’alumnat motivació

Generar un espai d’interacció 

social

Vincular les famílies en el 

seguiment escolar dels fills

Primària

ESO

Només suport 

escolar

Gratuït o 

quasi gratuït

Projecte XARXES 

(Serveis Socials

Baix Guinardó i 

Can Baró)

Integració social 

amb reforç 

escolar

6 6 Horta-Guinardó En la Biblioteca 

Guinardó-Mercè 

Rodoreda: C/ 

Camèlies 76-80

Reforçar competències de base

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi

Oferir mentoria / acompanyament

Generar un espai d’interacció 

social

Vincular les famílies en el 

seguiment escolar dels fills

Primària Només reforç 

escolar

Gratuït o 

quasi gratuït

Espai de deures 

(Casal infantil 

l'Ànec)

Lleure amb reforç 

escolar

42 42
Horta-Guinardó

En locals propis

de l’entitat: Plaça 

Raimon Casellas

7

Portar al dia els deures 

Superar els exàmens 

Reforçar competències de base 

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi

Reforçar el vincle de confiança 

entre l’alumnat i els educadors

Entre 3 i 5 hores Primària

ESO

Programes 

especials

Educació 

Especial

Activitats d’esplai o 

d’esbarjo

Activitats esportives

Atenció psicosocial

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc.

Treball social amb 

les famílies

Tallers recreatius 

oberts

Matrícula 

inicial: 

67,30€

Districte Horta-Guinardó
Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte d'Horta-Guinardó



Característiques dels recursos de suport escolar del districte
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Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Horta-

Guinardó

Districtes on 

actua

Ubicació 

Horta-

Guinardó

Objectius principals 

del reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

Espai de deures

(Ludoteca Casa 

Groga)

Lleure amb reforç 

escolar

15 15
Horta-Guinardó

En locals propis de 

l’entitat: Av Jordà 27

Portar al dia els deures

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi

Aprendre des d’altres 

metodologies

Generar en l’alumnat motivació

Reforçar el vincle de confiança 

entre l’alumnat i els educadors

Sense dades Primària Altres: Lleure 

educatiu, ludoteca

Cost periòdic

Programa 

Acompanyament 

Educatiu 

(Fundació 

Catalunya La 

Pedrera)

Lleure amb reforç 

escolar

212 11 Ciutat Vella

Sants-Montjuïc

Gràcia

Horta-Guinardó 

Nou Barris

Sant Martí

En locals propis de 

l’entitat: C/ Àngel 

Marquès 14-18

Portar al dia els deures 

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi

Aprendre des d’altres 

metodologies

Generar en l’alumnat motivació

Facilitar les transicions 

educatives

Dues hores Primària Tallers creatius Cost periòdic

Reforç i suport

escolar (Casal 

Infantil Teixonera)

Lleure amb reforç 

escolar

83 83 Horta-Guinardó En locals propis de 

l’entitat: C/ Arenys 

75

Portar al dia els deures 

Reforçar competències de base 

Generar un espai d’interacció 

social

Reforçar el vincle de confiança 

entre l’alumnat i els educadors 

Proporcionar un espai i un 

ambient idonis per a l'estudi

Entre 3 i 5 hores Primària

ESO

Educació 

Especial

Activitats d’esplai o 

d’esbarjo

Activitats esportives

Tallers recreatius 

oberts

Altres: Inclòs 

a la quota 

anual

Districte Horta-Guinardó
Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte d'Horta-Guinardó



Característiques dels recursos de suport escolar del districte
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Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Horta-

Guinardó

Districtes on 

actua

Ubicació 

Horta-

Guinardó

Objectius principals 

del reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

Reforç i suport

escolar (Casal 

Infantil Guinardó)

Lleure amb reforç 

escolar

75 75 Horta-Guinardó En locals propis de 

l’entitat: C/ Gènova 

s/n

Portar al dia els deures 

Reforçar competències de base

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi

Generar en l’alumnat motivació

Generar un espai d’integració 

social

Dues hores Primària

ESO

Educació 

Especial

Altres cursos

Activitats d’esplai o 

d’esbarjo

Activitats esportives

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc.

Tallers recreatius 

oberts Altres: 

Atenció, orientació i 

assessorament a 

famílies

Matrícula 

inicial: 

73,50€

Reforç i suport 

escolar (Casal 

Infantil La Torre)

Lleure amb reforç 

escolar

40 40
Horta-Guinardó

En locals propis de 

l’entitat: C/ Conca 

de Tremp 22

Portar al dia els deures

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi

Oferir mentoria / acompanyament

Generar en l’alumnat motivació

Proporcionar un espai i un 

ambient idonis per a l'estudi

Més de 5 hores Primària Activitats d’esplai o 

d’esbarjo

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc.

Treball social amb 

les famílies

Matrícula 

inicial: 

73,50€

Districte Horta-Guinardó
Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte d'Horta-Guinardó

No s’inclouen en aquesta taula els recursos de suport escolar propis d’AMPA i centres educatius

Sense informació de: Fundació Sardà-Pujadas; Associació Fem Talent


