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PERSONES  ATESES GÈNERE

459
PERSONES  INSCR ITES

417

DADES DEL CURS 2018-2019

SITUACIÓ  
LABORAL

RES IDÈNCIA

187  
en atur  
(44,9%)*

*14 amb prestació / 173 sense prestació **32 amb contracte / 33 sense contacte

13  
estudiants  
(3,1%)

65  
amb treball 
(15,6%)**

106  
pensionistes 

(25,4%)

46 altres  
o sense informació 

141 homes  
(44%)

276 dones 
(66%)

298 persones  
en edat laboral  
(75%)

EDAT NIVELL  D ’ESTUDIS

27  
sense estudis  
(6,8%)

108  
primaris  
(27,4%)

114 
secundaris 
(28,9%)65  

post-secundaris 
(16,5%)

83  
universitaris  

(21%)

88 amb estudis  
no convalidats

44 amb estudis  
no convalidats

20 sense informació17 dones i 35 homes

110 dones i 54 homes

67 dones i 15 homes

77 dones i 24 homes

18 sense informació

41 països 
diferents
Nacionalitats més 
nombroses: espanyola, 
índia, marroquina i 
pakistanesa

114 persones 
en situació 
irregular 
(27,8% del total i 44,5% 
de les estrangeres)

128 persones 
amb un any  
o menys  
a Barcelona
(50% de les estrangeres) 

ORÍGEN

154  
espanyoles
(37,5%)

256  
estrangeres

(62,5%)

7 sense informació
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293 dels barris  
de Sants (72,6%)

46 de la resta de 
Barcelona (12,2%)

36 de fora 
Barcelona (8,8%)

16 sense informació

26 de la resta  
del districte  
(6,4%)

P.1

82  
entre 45  
i 65 anys 
(20,5%)

101  
més de 65 anys 

(25,3%)
52  
entre 16  
i 25 anys  
(13%)

164  
entre 25  
i 45 anys 
(41,2%)



persones 
inscrites  
a cursos

persones 
en llista 
d’espera417 151

places 
ofertes560 cursos, tallers  

o sessions  
formatives  
realitzades80

OFERTA FORMATIVA

DERIVACIONS
174 persones venen derivades  
entitats i serveis públics:  
reagrupament, serveis socials, BcnActiva

311 derivades  
a recursos formatius  
i laborals 

235 derivades 
a recursos lingüístics 

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

MATRÍCULESDETALL MATRÍCULES LLISTA D’ESPERA

459
entrevistes  
d’acollida

269 
tutories

209 58 

64 84 

160 30

216 172

104 95

240 34

136
orientacions formatives 

i laborals

156
usos de  

l’aula oberta

TICs

Llengües

Xarxa Intercanvi  
de Coneixements (XIC)

persones persones

persones persones

persones persones

places ofertes places demanades

places ofertes places demanades

places ofertes places demanades
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(hi ha persones que 
fan més d’un curs)



FORMACIONS  REALITZADES

català  Alfabetització  
4 h/setmanals i possibilitat de fer  
4 h/setmanals de llengua oral

 Informàtica 1  
(3 h/setmanals)

 Informàtica 2  
(3 h/setmanals)

 Informàtica 3  
(3 h/setmanals)

 Català oral: grup de conversa  
(1,5 h/setmanals)

 Castellà A1  
(6 h/setmanals)

 Neolectura 
4 h/setmanals i possibilitat de fer  
4 h/setmanals de llengua oral

 Castellà A1.2  
(6 h/setmanals)

 Castellà A2  
(4 h/setmanals)

castellà

LLENGÜES

FORMACIONS DE LA XARXA  
D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS

ALTRES ACTIVITATS

FORMACIONS 
OFERTES EN 
COL·LABORACIÓ 
AMB ALTRES  
ENTITATS I SERVEIS

TALLERS  
I SESSIONS  
INFORMATIVES

FORMACIÓ INSTRUMENTAL

INFORMÀTICA
 Escrivim en català  
(1,5 h/setmanals)

 Dispositus TIC (mòbils)  
3h/setmanals, 2 cursos cada trimestre

 Tastets d’informàtica  
Sessions puntuals sobre Xarxes 
socials, Viquipèdia, la cara fosca  
de Google...

 Anglès 
1,5 h/setmanals

 Entrena...Ment (agilitat mental):  
1,5 h/setmanals

  Genealogia: 
1,5 h/setmanals

 Taller de teatre 
1,5 h/setmanals

 Taller audiovisual 
1,5 h/setmanals

 2 tallers de salut sexual 
1,5 h/setmanals

 2 sessions d’acollida

 1 taller sobre drets laborals

 1 taller per fer la Declaració  
de la Renda

 1 taller per entendre les 
factures de subministraments

 1 taller sobre consum conscient

CURSOS ANUALS, DIVIDITS EN
MÒDULS TRIMESTRALS DE 10 SETMANES

CURSOS TRIMESTRALS, 
QUE PER LA BONA 
ACOLLIDA S’HAN REPETIT  
ELS 3 TRIMESTRES TALLERS TRIMESTRALS

SESSIONS PUNTUALS DE 
2 HORES DE DURADA

CURSOS TRIMESTRALS 
QUE NOMÉS S’HAN FET 
UN TRIMESTRE

 Taller de costura 
1,5 h/setmanals

 Taller de comunicació

 Taller d’escriptura creativa

 Intercanvi de danses 

 8 parelles  
lingüístiques

 Grup de dones  Sortides de coneixement  
de l’entorn: mercat, biblioteca,  
serveis i equipaments del territori...

 Visites: Exposició d’Stop 
Mare Mortum, Exposicions  
a Cotxeres de Sants, MNAC..

 Celebració de la 
Castanyada, Carnaval  
i Sant Jordi

 Festes i dinars de 
germanor trimestrals

TREBALL EN XARXA

 Entitats i serveis amb què es col·labora: 121

 Participació en espais de coordinació  
amb altres entitats: 10

 Impuls de la creació i dinamització de la Taula d’educació 
de persones adultes: 18 entitats participants

 Creació del ForMap: mapa web col·laborativa  
amb l’oferta formativa per a persones adultes dels barris  
de Sants 
https://formap.cat

 3 assemblees de la comunitat educativa amb una participació  
mitjana de 90 persones

 11 plenàries amb una participació mitjana de 18 persones 
col·laboradores i treballadores

 5 Comissions: participació i gènere, formació instrumental, 
acollida, recerca de finançament, activitats i comunicació

 3 persones treballadores  
(2 jornades senceres i una mitja jornada)

 Persones que col·laboren amb La Troca: 45

 Col·laboradores que van començar com a aprenents: 6

 Col·laboradores d’origen estranger: 2

GESTIÓ PARTICIPATIVA
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