
EDUCACIÓ
AJUNTAMENT DE SABADELL

LES ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS A 

SABADELL

Gener 2018



OBJECTIUS DE L’ESTUDI

• La LEC reconeix el valor educatiu i socialitzador de les activitats de lleure i el 
dret de tot l’alumnat a accedir-hi en condicions d’igualtat. 

• El sistema educatiu reconeix i incorpora el caràcter educatiu de les activitats
de lleure, especialment el compromís i la transmissió de valors. Aquestes
activitats es poden articular entre els centres educatius i els ens locals; les
famílies i les associacions en què s’agrupen; les entitats, associacions i
empreses d’educació en el lleure, en els diferents territoris.

• La finalitat d’aquest estudi és disposar de dades per poder reflexionar sobre
la realitat a la ciutat i aprofundir en les oportunitats de millora de l’oferta i l’avenç
cap a l’equitat en l’accés per a tot l’alumnat.



DADES TÈCNIQUES: DESCRIPCIÓ I 
METODOLOGIA DE TREBALL

• I) Enquesta a l’alumnat de P5, 2n, 4t i 6è de 
primària, i 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO de centres 
públics (55%) i concertats (45%). Un total de 
8.390 respostes. (0,8% marge d’error). 

• II) Enquestes a famílies d’aquest alumnat. Un 
total de 3.599 respostes.



Distribució en el territori dels centres 
participants

Dades de 60 
dels 75 centres 

de la ciutat



I) ANÀLISI DE LES DADES DE L’EQUESTA 
A L’ALUMNAT
• 1) Anàlisi de les principals dades.

• 2) Descripció de l’alumnat que no fa activitats.

• 3) Les activitats extraescolars:
• 3.1) Segons territori.

• 3.2) Segons gènere.

• 3.3) Segons titularitat.

• 3.4) Segons es facin fora o dins escola.

• 3.5) Pràctica diària i dedicació horària.

• 3.6) Singularitats de: anglès, futbol, ball/dansa, 
esports aquàtics i música.



1) ANÀLISI DE LES PRINCIPALS DADES

• Dades globals: 
– Tres de cada quatre alumnes fan activitats 

extraescolars (76,2%):
• Infantil I primària, puja al 80,8%.

• A l’ESO, baixa al 72,3%.

– Poques diferències segons el gènere: 75% són 
noies, 77% són nois. 

• Segons nivell educatiu: tampoc diferències significatives a 
la primària a l’ESO una diferència de 5 punts, el 75% són 
nois i el 70% són noies. 



• Per tipologia de centre: hi ha més alumnes que fan 
activitats extraescolars en centres concertats que en 
públics (un 72,2% en centres públics i un 81,1% en 
centres concertats).

• Segons el territori: algunes diferències

Algunes diferències segons sector



• Segons els centres:

Infantil i primària: 80% Secundària: 72%
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Activitats
% 

demandes

Futbol 31
Ball/Dansa 15,9
Bàsquet 10,2
Esports 
aquàtics 7,9
Arts 
marcials 6,9
Gimnàs/Gim
nàstica 6,2
Hoquei/Patin
atge 6
Arts 
plàstiques 5,7
Anglès 5,2

Motius 
econòmics

15%

No tinc temps/ 
No em deixen

14%

Prefereixo fer 
altres coses

14%

No vull /no en 
tinc ganes/ No 

m'interessa
13%

Altres motius
11%

No m'agraden / 
Ho trobo avorrit

33%

64% N/C

Alumnat d’infantil i primària: 19% no fan activitats, dels quals 
un 54% en voldrien fer.

Motius? Quines voldria fer?

2) ALUMNAT QUE NO REALITZA ACTIVITATS



No tinc temps 

33,1 

No vull o no puc 

25,0 

No me n'agrada cap 

14,3 

Motius d'estudis 

7,3 

Motius econòmics 

6,7 

Altres motius 

13,6 

Motius per no realitzar cap activitat extraescolar 

Activitats
% 

demandes
Ball/Dansa 21,8
Futbol 21,2
Bàsquet 11,7
Esports 
aquàtics 9,2
Gimnàs/Gimnà
stica 8,7
Arts marcials 8,3
Hoquei/Patinat
ge 6,2
Anglès 6,2
Voleibol 5,5

- 42% No

Alumnat de secundària:  28%
(Un 52% han deixat l’activitat que feien a primària)

Motius? T’agradaria fer-ne? 

- 58% Sí, Quines?



3) ACTIVITATS: TIPOLOGIA
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3.1) Diferències segons el territori:

Els alumnes residents a Centre, Creu Alta i 
Gràcia tenen les taxes més altes d’activitats

% Molt alts   % Alts   % Moderats   % Baixos  

 



3.2) Diferències segons gènere
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3.3) Diferències segons titularitat
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3.4) Fora o dins escola
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només escola 13%; no en fan 25%



Fora i dins escola: 
Diferències entre Primària i ESO
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Fora i dins escola: 

• A l’Escola, quines s’ofereixen:
• Activitats que no requereixen grans infraestructures 

(informàtica, robòtica o escacs)

• Amb disponibilitat de l’equipament adient al propi centre 
o extern (voleibol, teatre, altres esports, patinatge, 
natació, bàsquet)

• Activitats amb tradició al centre

• Fora escola, quines:
• No realitzables al centre i/o poca demanda (altres 

idiomes, atletisme, hípica)

• Amb tradició fora (esplai, ludoteca, arts marcials, música)



3.5) Pràctica i dedicació setmanal:
• Els alumnes dediquen 2,14 dies de mitjana i 3,67 hores

setmanals a les act. Extraescolars.
• Diferències segons el territori, en quant a dies i hores: menys

dedicació dels alumnes del dte. 1 o 2 (2,10 dies i 3,45h) en
relació als dels dte. 6 i 7 (2,38 dies i 4,45h).

• Les activitats esportives temen més dedicació horària, entre 2 i
3h (entrenament i competició) i menys les artístiques, entre 1 i
2h.

• L’alumnat de secundària que fa act., ho fa amb més intensitat
(35% més de dies i un 85% més d’hores) que els de primària.

• No diferències segons gènere.
• Per titularitat: Una mica més de dedicació en hores l’alumnat de

centre concertat (de 3,31 a 4,06h) sobretot a les act. Esportives.



3.6) Característiques d’algunes activitats: anglès,, 
futbol, ball i dansa, esports aquàtics i música

*Respecte els que fan activitats
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Anglès (29%*)
Diferències segons
l’emplaçament de l’escola
(plànol):taxa més alta
al Centre, Concòrdia, Can
Llong, Gràcia, Sant Oleguer
i Creu Alta

Més baixa a Can Puiggener,

Ca n’Oriac i C. Barberà.

*Dels que fan activitats



Anglès
Activitat molt transversal però amb certes diferències:

Prototipus: noia matriculada en centre concertat que cursa
infantil i primària.



Futbol (24%)
Activitat practicada majorità-
riament per nois (noies 5%).

Taxa més alta de l’alumnat dels
centres del Dte. 6 (34%) i 3 (31%);
i menys de l’1 i el 4 (20% i 23%)
(Plànol).

Però segons residència de
l’alumnat, es mantenen taxes
semblants als Dte. 6 i 3

Pel que fa a la resta de variables
no hi ha diferències.



Futbol

Prototipus: noi de centre públic o concertat i de primària o
d’ESO.

On es practica?



Ball i dansa (16%)

En aquest cas els alumnes
dels centres del Dte. 3
tenen la taxa més alta (22%).
I segons la residència de
l’alumnat no hi ha diferències



Ball i dansa

El prototipus, noia de centre públic que cursa infantil o
primària.



Esports aquàtics (11%) 

Els alumnes de les escoles
del Dte. 4 tenen la taxa
més alta (18%) i el Dte. 1
(12%) (plànol).

Segons la residència de
l’alumnat la taxa es manté
tot i que l’ordre canvia: fora
Sabadell, Dte. 1, 5 i 4 .



Esports aquàtics
Activitat transversal (tant nois com noies)

Prototipus, noi o noia de centre públic o concertat
que cursa infantil o primària.



Esports aquàtics

És una activitat que tant fan els alumnes
perquè s’oferta des del centre (a l’escola), com
a una entitat externa (fora escola).



Música (11%)
Segons l’emplaçament dels
Centres, el Dte. 1 i 2 són
els que tenen una taxa
més alta (14% i 16%).

Segons residència de
l’alumnat, dades semblant
i taxes molt baixes dels re-
sidents als Dte. 6 i 7 (4%)



Música

Prototipus, noia de centre públic o concertat d’infantil i
primària



Música



II) DADES DE L’ENQUESTA A FAMÍLIES

• 1) Població objecte de l’estudi.
• 2) Anàlisi de les principals dades.
• 3) Funció de les activitats extraescolars.
• 4) Motius de fer o no les activitats a l’escola.
• 5) Qui fa la tria de les activitats.



1) Població objecte de l’estudi

• Famílies de l’alumnat de p5, 2n, 4t, 6è, 1r.
ESO, 2n. ESO, 3r. ESO i 4t. ESO.

• Un total de 3.599 famílies enquestades, 74%
de centres públics i 26% de concertats.



2) Anàlisi principals dades 
Les activitats lúdiques a la llar:

Diferències entre nivell: dediquen més temps al joc, la lectura i
als deures, l’alumnat de Secundària que el de primària, a la
resta d’activitats no hi ha diferències.
Dedica més temps a totes les activitats, l’alumnat de centres
públics que de concertats.



• El 85% de l’alumnat realitza algun tipus d’activitat. 87,5% a
infantil i primària i 82% a l’ESO.

• Per territori, el Dte. 1, 2 el percentatge més alt, 93%.
• Per nivell d’estudis, no hi ha diferències.
• Per tipus de centre, realitzen activitats més els alumnes dels

centres concertats (92%) que dels públics (83%).
• Realitzen activitats més els alumnes que resideixen fora de

Sabadell (94%) que els residents a Sabadell (85%).
• Un 15%, fan les activitats a l’escola, un 49% fora d’escola i

35% a l’escola i fora.
• Dte. 3 i 4, els alumnes dels centres amb una taxa més alta

d’activitats a l’escola 22% i 20%.
• Dte. 6 els que activitats fan fora escola 68%.
• Dte. 1 i 3 a l’escola i fora, la taxa més alta el 43%.
• Els de secundària un 63% fora escola, primària 42%.



3) Funció de les activitats extraescolars:
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4) Motius per no fer les activitats a l‘escola 

El centre no les ofereix
46%

Per qüestions 
econòmiques

14%

Fa activitats a altres 
centres
10%

Els horaris no són 
adequats
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Crec que és millor que 
descansi i jugui a casa

7%

Les activitats no són de 
qualitat
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Motius per fer les activitat fora escola:

Motius per fer les activitats fora de l’escola:

L’escola no ofereix 
aquesta extraescolar

45%

Millor oferta, qualitat i 
preu fora de l’escola

18%

Per canviar d’amics, 
entorn, etc.

7%

Voluntat del nen
3%

Ho va començat 
fora i ha seguit

2%

Necessitats familiars o 
mèdiques

2%

Altres
8%

Ns/nc
15%



5) Qui fa la tria de les activitats 
extraescolars
El 60% dels casos la tria es fa conjuntament
(pares/mares i nens/nenes).
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