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Justificació. 
 
Atès que una de les actuacions que es van dur a terme dins del Projecte de 
Millora Integral de Ponent va ser la dinamització de l’espai públic de la zona, 
amb la finalitat de millorar la convivència i l’ús que alguns membres de la 
comunitat realitzaven de l’espai públic.  
 
Atès que el projecte de Dinamització de Can Sellarès ha contribuït a millorar la 
convivència i  l’ús de l’espai públic, sobretot en els infants i joves del barri. 
 
Atès que un cop finalitzat Projecte de Millora Integral de Ponent, en el 2017, 
s’ha optat per donar continuïtat a algunes de les actuacions, entre elles la 
dinamització de Can Sellarès per continuar treballant la millora de la 
convivència i l’ús de l’espai públic. 
 
Atès que durant l’estiu de 2018, es dóna una nova orientació al projecte, 
realitzant una dinamització oberta per a nens/es i joves que es trobin a zona de 
Can Sellarès i els seus voltants. Aquesta dinamització es va realitzar 
conjuntament amb el mediador/a cultural contractat per els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Viladecans a través d’una empresa de serveis. 
 
Es planteja donar continuïtat durant tot el curs 2019-2020 a la dinamització de 
la zona de Can Sellarès. 
 
Definició. 
 
El servei consisteix en la dinamització educativa, lúdica, esportiva i/o cultural 
dels infants i joves del barri de Ponent amb la finalitat de millorar la convivència 
i la cura per l’espai públic i els seus equipaments.  
 
Per al desenvolupament del projecte hi haurà com a mínim 2 animadors/es 
socioculturals que desenvolupin la tasca dinamització. 
 
Les principals funcions d’aquest equip seran:  

• Disseny i implementació d’accions de dinamització educativa, lúdica, 
esportiva, d’activitats de lleure i/o culturals amb infants i joves de la 
zona. 

• Dinamització d’accions educatives amb infants i joves del barri amb la 
finalitat de donar suport al Pla Local de Millora de l’èxit educatiu de la 
ciutat. 

• Coordinació amb els professionals d’altres serveis al territori. 
• Posar a disposició dels nens/es i joves de la zona recursos per aprofitar 

l’espai de lleure. 
 
 
 



La dinamització de l’espai públic es durà a terme per part dels 2 animadors/es 
socioculturals durant 20h setmana, sempre fora de l’horari lectiu i a l’espai 
públic. 
 
El suport al Pla Local de Millora de l’Èxit Educatiu de la ciutat es durà a terme 
per part d’un dels animadors/es socioculturals durant 15h setmana, de dilluns a 
divendres, pot ser dins dels centres educatius de la zona, tant en horari lectiu 
com no lectiu. 
 
 
Objectius. 
 

1. Dinamitzar l’espai públic de Can Sellarès . 
2. Donar recursos als nens/es i joves que utilitzen aquest espai. 

 
Temporalitat i horaris. 
 
La temporalitat del projecte de dinamització de l’espai públic és de setembre’19 
a juliol’20, pel que fa al suport al Pla Local de Millora de l’Èxit Educatiu serà en 
funció del calendari escolar a partir de la segona quinzena de setembre ‘19 fins 
a finals de juny’20. 
 
L’horari serà flexible en funció de les necessitats del servei, però com a base 
serà: 
 

o de dilluns a divendres de 16h a 20h d’octubre a maig i de 17h a 21h els 
mesos de juny, juliol i setembre.  

o de dilluns a divendres d’11h a 14h de setembre a juny (segons calendari 
escolar).  

 
 
Continguts. 
 
La dinamització de l’espai públic consisteix en posar en marxa activitats diàries 
educatives, lúdiques, esportives i/o culturals per a infants i joves de la zona. 
Com per exemple:  

- Esportives: entrenaments i lliguetes de fútbol o 3x3 de bàsquet. 
- Educatives: manualitats, suport en els deures, utilització del Punt Omnia 

o biblioteca oberta de l’Enxaneta. 
- Lúdiques: Jocs d’aigua o jocs tradicionals. 
- Culturals: teatre o ball. 

 
Aquesta activitat diària també pot anar orientada a preparar o treballar la 
celebració de diades o festes puntuals: Nadal, La Castanyada, Carnestoltes, 
Sant Jordi i l’arribada de l’estiu. 
 
 
 
Seguiment i avaluació. 
 



El projecte té un seguiment i una valoració continuada, setmanalment, mensual 
i al final de curs. Cada setmana hi haurà coordinacions amb els dinamitzadors 
per fer seguiment de les activitats. Finalitzat cada mes, es realitzarà un informe 
amb el nombre d’activitats i assistents a les activitats. Finalment, un cop acabat 
el curs s’elaborarà una memòria amb el recull de dades del projecte i es 
plantejarà la necessitat de donar continuïtat al projecte. 
 
 


