
PLA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
DE TERRASSA

Eixos d’anàlisi per a la realització de la diagnosi 



El paper dels municipis és clau per garantir els Drets dels Infants i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. Per això, els ODS i la Convenció dels Drets dels Infants seran 
el marc per treballar les polítiques locals d’infància de Terrassa.

ODS i Drets dels infants
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PLIA de Terrassa: 4 eixos d’anàlisi



Les veus, necessitats i prioritats de cada infant s’escolten i es tenen en compte en les 
normatives i polítiques públiques, en els pressupostos i en totes les decisions que els afecten. 

Aquest eix té a veure amb:

• Foment de la participació dins els centres educatius (formació de delegats i delegades, 
CMIAT, consell d’estudiants...)

• Lleure i participació
• Cultura i participació
• Foment de la participació a la ciutat: espais, activitats i processos participatius
• Participació activa de les famílies
• Consultes dels joves als espais municipals
• Processos participatius
• Coneixement dels propis Drets
• Accessibilitat i amigabilitat de la informació

Eix 1: Informació/Participació i famílies
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Eix 2: Protecció, vulnerabilitat i salut
Cada nen, nena i adolescent és valorat, respectat i tractat justament dins de les seves 
comunitats. 

• Salut emocional
• Hàbits saludables
• Addicions en la infància i l'adolescència
• Famílies  amb trastorns greus amb fills 

a càrrec
• Famílies en situació de desemparament
• L’impacte de la pobresa lligada als 

factors laborals i manca de conciliació
• El lleure en la infància amb situació de 

vulnerabilitat

Aquest eix està relacionat amb la inclusió, protecció, igualtat d'oportunitats i promoció de la salut i el benestar
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• Grups de suport parentals i 
acompanyament a la criança

• Assetjament familiar i violència de 
gènere

• Menors estrangers no acompanyats 
(menors lluny de casa)

• Nouvinguts a la ciutat i immigració
• Assetjaments en la infància i 

l’adolescència
• Diversitat sexual, afectiva i de gènere
• Atenció a la salut mental (CSMIJ)



Eix 3: Educació 360
Tots els infants tenen accés a l’educació, la cultural, l’esport i el lleure amb igualtat 
d’oportunitats

Aquest eix fa referència als següents aspectes

• Abandonament escolar
• Orientació formativa
• Segregació escolar
• Addicció a les pantalles
• Bretxa digital i accés a les NNTT
• Famílies i acompanyament
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• Escola inclusiva
• Oportunitats educatives més enllà de l'escola
• Extraescolars
• Esport i gènere
• Participació cultural
• La pràctica artística



Eix 4: Espai públic, seguretat i civisme
Tots els infants viuen en entorns segurs i nets

Aquest eix té a veure amb :

• Espais lliures de violència masclista
• Mobilitat
• Camins escolars
• Us de l’espai públic
• Espais urbans amables
• Entorn sostenible
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