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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 de Les Corts.

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 de Les Corts

Recursos de suport 

escolar

Projectes de 

suport 

escolar

Punts on es 

fa suport 

escolar

Deures i 

competències 

Bàsiques

5 10

Integració social 

amb reforç escolar
7 10

Lleure amb 

reforç escolar
1 1

Mentoria 

i atenció personal
0 0

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

Altres necessitats educatives de 
l’alumnat atès

3

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 de Les Corts 

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

Primària 6.430             295                4,6% 4,6% 5,7% 5,5% 5,6% 5,3%

ESO 4.453             98                 2,2% 4,0% 4,9% 2,6% 3,9% 3,8%

Total 10.883           393                3,6%

Risc de fracàs 

escolar i 

cobertura del 

suport escolar

Alumnat 

matriculat al 

districte Curs 

2014-15

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

Necessitats 
educatives 
especials, 

dictamen EAP 
i/o currículum 

adaptat
9%

Dificultats 
importants per 

aprovar
33%

Petites 
dificultats per 

aprovar
40%

Sense 
dificultats 
rellevants. 

18%

Dificultats 
idiomàtiques o 
d’adaptació a 

un nou 
sistema 

educatiu; 22%

Necessitat de 
supervisió o 

motivació per 
tal d’adquirir 

hàbits d’estudi 
adequats; 38%

Problemes de 
comportament 

o d'actitud; 
20%

26%

30%

30%

14%

2%

0%

0%

1er i 2on Primària

3er i 4t Primària

5è i 6è Primària

1º i 2º ESO

3º i 4º ESO

Batxillerat

Cicles formatius

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*

• Ampliar horaris i places

• Expansió territorial

• Major dotació pressupostària

• Reforçar la difusió del servei

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

Rotació o insuficiència de 
voluntariat o personal

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

Demandes i prioritats de millora dels 
recursos

Objectius dels recursos Activitats complementàries dels recursos Origen geogràfic de l’alumnat
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75%

75%

50%

50%

38%

38%

25%

25%

25%

13%

13%

0%

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

Portar al dia els deures del curs escolar

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

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

Desenvolupar tècniques i hàbits d’estudi

Oferir mentoria/acompanyament
personalitzat

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

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

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

Superar els exàmens del curs escolar

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

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

38%

25%

25%

25%

25%

13%

13%

13%

0%

Atenció psicosocial

Educació en hàbits d'higiene,
comportament, etc.

Treball social amb les famílies

Tallers recreatius oberts

Activitats d’esplai o d’esbarjo 

Activitats esportives

Servei de berenar o altres àpats

Prestacions econòmiques

Servei de dutxes i/o bugaderia

Alumnat 
autòcton 

amb pares 
autòctons 

50%

Alumnat 
autòcton 

amb algun 
dels pares 
d’origen 

estranger 
39%

Alumnat 
procedent 

de 
l’estranger 

11%
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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 centre. 

Recursos de suport escolar en el districte
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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*

la Maternitat i Sant Ramon Primària Escola Pau Romeva Sense suport escolar en el centre PAE (Fundació Catalunya La Pedrera)

Ludoteca Tardor

Primària i Secundària Sant Ramon Nonat-Sagrat

Cor

Sense suport escolar en el centre Reforç escolar (Banc Solidari)

PAE (Fundació Catalunya La Pedrera)

Secundària Institut Les Corts Reforç escolar organitzat pel centre Reforç escolar (Banc Solidari) 

CO Les Corts-Sants (Ajuntament de Barcelona)

Espai de Deures (Secretariat d’Entitats de Sants, 

Hostafrancs i la Bordeta)

les Corts Primària Escola Ausiàs March Reforç escolar (Save the Children)

Suport a la lectura (IMEB) 

Reforç escolar (Banc Solidari) 

Ludoteca Tardor

Primària Escola Barcelona Reforç escolar (Save the Children)

Primària Escola Duran i Bas Suport a la lectura (IMEB) CO Les Corts-Sants (Ajuntament de Barcelona)

Primària Escola Ítaca Sense suport escolar en el centre

Primària Escola Lavínia Reforç escolar (AMPA) CO Les Corts-Sants (Ajuntament de Barcelona)

Ludoteca Tardor

Primària Escola Les Corts Sense suport escolar en el centre CO Les Corts-Sants

Ludoteca Tardor

Primària i Secundària Maristes Sants - les Corts Reforç escolar organitzat pel el propi centre Reforç escolar (Banc Solidari) 

CO Les Corts-Sants (Ajuntament de Barcelona)

PAE (Fundació Catalunya La Pedrera)

Espai de Deures (Secretariat d’Entitats de Sants, 

Hostafrancs i la Bordeta)

Primària i Secundària Pare Manyanet Sense suport escolar en el centre -

Primària i Secundària Santa Teresa de Lisieux Reforç escolar (Pere Tarrés)

Amb el llibre sota el braç (Fundació Escola Cristiana)

-

Secundària Sant Francesc Reforç escolar organitzat pel el propi centre -

Suport escolar dels centres educatius de primària i secundària
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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*

Pedralbes Primària i Secundària Aula Escuela Europea Sense suport escolar en el centre -

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

Primària i Secundària Sant Pau Sense suport escolar en el centre -

Primària i Secundària Solc Sense suport escolar en el centre -

Primària i Secundària St. Peter's School Sense suport escolar en el centre -

Primària i Secundària Thau Sense suport escolar en el centre -

Primària i Secundària Zurich Sense dades

Secundària Institut Ausiàs March Reforç escolar (Save the Children) Taller de reforç de català (La Formiga) (Sants-Montjuïc)

Espai de deures (Secretariat de Sants) (Sants-Montjuïc)

Teatre de Sarrià (Centre Parroquial Sant Vicenç de 

Sarrià) (Sarrià-Sant Gervasi)

CO Les Corts-Sants (Ajuntament de Barcelona)

Reforç escolar (Banc Solidari)

Secundària Institut Joan Boscà Reforç escolar (el propi centre)

Reforç escolar (Save the Children)

CO Les Corts-Sants (Ajuntament de Barcelona)

Taller de reforç de català (La Formiga) (Sants-Montjuïc)

Secundària Santíssima Trinitat Sense suport escolar en el centre -

Suport escolar dels centres educatius de primària i secundària

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte de Les Corts

*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 Les 

Corts

Districtes on 

actua

Ubicació Les 

Corts

Objectius principals 

del reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

Amb el llibre sota el 

braç (Fundació

Escola Cristiana)

Deures i 

competències 

bàsiques

90 20 Sants-Montjuïc

Sarrià-Sant 

Gervasi

Sant Andreu

Les Corts

Col·legi Santa 

Teresa de Lisieux

Reforçar competències de base 

Gaudir de la lectura en temps 

de lleure

Una hora o 

hora i mitja

setmanal

Primària ESO No 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

Suport a la lectura 

(IMEB)

Deures i 

competències 

bàsiques

563 41 L’Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Nou Barris

Escola Ausiàs 

March 

Escola Duran i 

Bas

Reforçar competències de base

Reforçar el procés 

d’aprenentatge de la llengua 

entre l’alumnat nouvingut

Oferir mentoria / 

acompanyament

Generar en l’alumnat motivació

Generar un espai d’integració 

social

Una hora i mitja Primària Altres: Formació

famílies, Voluntariat

activitat 1 per 1 

(lectura 

individualitzada)

És gratuït o 

quasi gratuït

Districte de Les Corts
Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona
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Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Les 

Corts

Districtes on 

actua

Ubicació Les 

Corts

Objectius principals del 

reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

CO Les Corts-Sants

(Ajuntament de 

Barcelona)

Integració social 

amb suport escolar

140 70 Les Corts 

Sants-Montjuïc

Benavent, 20,

08028

Portar al dia els deures del curs escolar 

Aprendre des d’altres metodologies 

educatives: experimentació, joc, 

resolució de casos, etc. 

Generar un espai de socialització i 

integració beneficiós per a l’alumnat 

Proporcionar un espai i un ambient idonis 

per a l'estudi 

Vincular les famílies en el seguiment 

escolar dels fills

Primària ESO Activitats d’esplai o 

d’esbarjo 

Activitats esportives 

Atenció psicosocial 

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc. 

Servei de berenar o 

altres àpats 

Tallers recreatius 

oberts

Té un cost 

periòdic

Reforç escolar 

(Banc Solidari)

Integració social 

amb suport escolar

35 20 Les Corts Sants-

Montjuïc

Centre Cívic Riera 

Blanca Carrer Riera 

Blanca 1

Portar al dia els deures del curs escolar 

Reforçar el procés d’aprenentatge de la 

llengua entre l’alumnat nouvingut 

Oferir mentoria/acompanyament 

personalitzat

Primària ESO No És gratuït o 

quasi gratuït

Reforç escolar 

(Save the Children)

Integració social 

amb suport escolar

268 Les Corts 

Nou Barris 

Sant Andreu 

Sant Martí

Escola Ausiàs 

March

Escola Barcelona

Institut Ausiàs 

March

Institut Joan Boscà

Espai Jovecardi

(espai d'estudi) 

Trav. de les Corts, 

94, 08028

Portar al dia els deures del curs escolar 

Reforçar competències de base

Desenvolupar tècniques i hàbits d’estudi 

Generar en l’alumnat motivació vers 

l’aprenentatge 

Facilitar les transicions educatives, com 

el pas de la primària a la secundària

Entre 3 i 5 hores 

setmanals

Primària ESO Activitats d’esplai o 

d’esbarjo 

Atenció psicosocial 

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc. 

Prestacions 

econòmiques 

Treball social amb 

les famílies

És gratuït o 

quasi gratuït

Districte de Les Corts
Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona
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Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a Les 

Corts

Districtes on 

actua

Ubicació Les 

Corts

Objectius principals 

del reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

Ludoteca La Tardor Lleure amb suport

escolar

100 30 Les Corts

Sants-Montjuïc

C/ Riera Blanca, 1-

3, 08028

Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Reforçar competències i 

coneixements de base 

Aprendre des d’altres metodologies 

educatives: experimentació, joc, 

resolució de casos, etc. 

Generar en l’alumnat motivació vers 

l’aprenentatge 

A generar un espai de socialització i 

integració beneficiós per a l’alumnat

Sense

informació

Primària Tallers diversos, 

psicomotricitat i 

activitats 

d'estimulació 

sensorial

És gratuït o 

quasi gratuït

Sense dades de: 

• Fundacio Champagnat - Maristes (xarxa Fedaia)

• Espai Jove de la FEPA
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No s’inclouen en aquesta taula els recursos de suport escolar propis d’AMPA i centres educatius


