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IMPACTE DEL SERVEI SOCIOEDUCATIU COMUNITARI DE L’AJUNTAMENT 

DE PALMA. 

Volem destacar breument l’impacte de l’acció dels professionals a les 

diferents barriades del Servei Socioeducatiu Comunitari de Palma. 

Esmentarem alguns dels efectes que ha tingut sobre la població l’acció 

comunitària que s’ha dut a terme. Efectes que no s’haurien produït sense 

la intervenció conjunta de  diversos actors socials a diferents barriades de 

la nostra ciutat. 

1.1 Grups connectats i en seguiment habitual per sector i total acumulat 

 

 LITORAL LLEVANT SUD ESTACIONS PONENT  PONENT      TOTAL 
GRUPS 

CONNECTATS 
6 15 6 7 6 40 

GRUPS EN 
SEGUIMENT 

6 12 6 7 4 35 

                (Sta. Catalina)          (El Terreno) 

 
1.2 Famílies connectades i en seguiment habitual per sector i total acumulat 

 
 LITORAL LLEVANT SUD ESTACIONS PONENT PONENT TOTAL 

FAMÍLIES 
CONNECTADES 

81 126 24 43 41 315 

FAMÍLIES  EN 
SEGUIMENT 

3 3 13 10 6 35 

                                                                                                                   (Sta. Catalina)        (El Terreno) 
 

1.3 Casos connectats i en seguiment habitual per sector i total acumulat 

 
 LITORAL LLEVANT SUD ESTACIONS PONENT PONENT TOTAL 

CASOS 
CONNECTATS 

140 209 179 81 105 714 

CASOS EN 
SEGUIMENT 

14 3 18 15 23 73 

                                                               (Sta. Catalina)          (El Terreno) 

 

 

1.4 Coordinació amb entitats i serveis per sector i total acumulat 

 
 LITORAL LLEVANT SUD ESTACIONS PONENT PONENT TOTAL 

ENTITATS  6 20 11 23 10 70 
                                                               (Sta. Catalina)          (El Terreno) 

 



En primer lloc, volem esmentar l’impacte que ha suposat el treball dels 

professionals del Servei Comunitari a l’àmbit escolar: 

- 5 iniciatives de reforç escolar per prevenir el fracàs escolar 

adreçades a primària i secundària. Beneficiaris: 75 adolescents a les 

barriades de Santa Catalina, S’Arenal, Polígon de Llevant i Son Oliva.  

- S’han acompanyat més de 30 alumnes en el seu pas de primària a 

secundària (de l’escola a l’Institut). 

- 6 centres educatius, de primària i secundària, que fins ara no hi 

havia relació, ara col·laboren habitualment establint objectius 

comuns.  

- Més de 50 persones entre 18 i 38 anys, estan motivades i inscrites 

per treurer-se el títol de graduat en educació secundària. 

- 1 estudi sobre la incidència de l’absentisme escolar als centres de 

primària de Sta. Catalina. 

 

A continuació referim també les conseqüències per als beneficiaris i per a 

la comunitat de les accions formatives que s’han desenvolupat: 

 

- 12 dones immigrants han adquirit coneixements i habilitats 

pràctiques per alimentar adequadament als seus fills. 

- 15 persones majors han pogut ocupar el seu temps en 

l’aprenentatge de informàtica bàsica i català. 

- 125 adolescents i joves han tengut l’oportunitat de millorar les 

seves habilitats socials i de comunicació. 

- 35 famílies han millorat les seves capacitats parentals. 

 

Les accions més encaminades a la prevenció comunitària han tingut els 

efectes següents, entre d’altres: 

- 40 persones de diferents barriades de Palma han dut, per primera 

vegada, una acció comunitària en el seu barri. Han passat, idó, de 

ser “consumidors” dels projectes dels professionals del Servei, a ser-

ne protagonistes en el seu propi medi. (Sta. Catalina, Son Oliva, 

s’Arenal, Polígon de Llevant) 

- S’ha col·laborat en la consolidació d’una xarxa d’entitats (Son Oliva), 



i s’ha encetat el camí en una nova Coordinadora (Sta. Catalina) 

- S’han creat o donat continuïtat a 16 espais d’oci a diferents indrets 

de la ciutat (Polígon de Llevant, S’Arenal, El Terreno, i Santa 

Catalina). En són beneficiaris més 250 al·lots i joves.  Alguns d’ells 

amb una doble vesant: possibilitar que els nins i nines de la barriada 

puguin tenir un lloc d’esplai obert a la comunitat, i, alhora, la 

formació d’alguns adolescents i joves com a monitors o 

premonitors.  

 

Aquests són alguns del efectes de l’acció i dedicació dels professionals del 

Servei Comunitari. No són els únics. Hem apuntat només els més nous i 

quantificables. Hi ha tota un altra feina més obscura, però tan o més 

important: acompanyar pacientment els processos de les persones i dels 

col·lectius a fi i efecte que puguin continuar donant els fruits esperats.   

 

 

 


