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Objectius de l'estudi

Conèixer  el  conjunt
d’accions que
integren l ’oferta
educativa entorn del
sector  de la  pesca
(educació infanti l ,
pr imària i
secundària)

Sistematitzar  la
informació recol l ida
per cada acció
educativa per tal  de
faci l i tar  la  seva
difusió i  v is ibi l i tzació 

Valorar  el  conjunt de
l ’oferta educativa
entorn de la  pesca
existent actualment
per tal  d ’ identif icar
necessitats  i  s inergies
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Metodologia i pla de treball

FASE 1

Identificació de l'oferta educativa

FASE 2

Valoració de l'oferta educativa



Metodologia i pla de treball
FASE 1

Identificació de l'oferta educativa

Identificació agents locals que ofereixin accions educatives en matèria

pesquera.

Disseny d'un model de fitxa per poder sistematitzar de forma homogènia la

informació referent a cada activitat educativa.

Establiment de contacte amb els agents locals: 11 entrevistes en profunditat

i 11 entrevistes complementàries/converses informals per recollir i ampliar

informacions.

Redacció de 37 fitxes d'activitats educatives pesqueres.



Metodologia i pla de treball
FASE 2

Valoració de l'oferta educativa

Anàlisi de les valoracions de les activitats i de l'oferta en en general a partir

de les entrevistes amb els agents locals.

Identificació de les principals recomanacions per millorar l'oferta educativa

en matèria pesquera en els municipis de l'àmbit del GALP Costa Brava.



Agents locals

Aquest àmbit inclou 11 dels 20

municipis de la franja litoral de la

província de Girona

PRESENTS EN L 'ÀMBIT DEL
GALP COSTA BRAVA



Ajuntaments



Confraries de Pescadors

Confraria de 
Pescadors de 
Cadaqués

Confraria de 
Pescadors de 
Lloret de Mar

Confraria de Pescadors 
de  Tossa de Mar



Museus i equipaments culturals

Aula
Gastronòmica
de Roses



Empreses educatives

Associacions, fundacions i projectes de referència



Recull d'activitats educatives
en matèria pesquera

TOTAL:  37 ACTIVITATS



Recull d'activitats educatives en matèria pesquera

TOTAL:  37 ACTIVITATS

Classificació de les activitats educatives pesqueres per temàtiques:

Pesca
Gastronomia
Tècniques pesqueres
Transformació del peix
Història de la pesca

1.
2.
3.
4.
5.



Municipis amb activitats
educatives pesqueres



Alt Empordà

L'Escala

Llançà

Roses

8 activitats
Agents: Confraria, Maram,
MASLE, Projecte Sèpia, Tretze
Cultura

6 activitats
Agents: Confraria,
Ajuntament, Educ'art

1 activitat
Agents: Confraria, MonMar,
Ajuntament



Baix Empordà

Palamós

Sant Feliu de
Guíxols

L'Estartit 1 activitat
Agents: Projecte Sèpia

10 activitats
Agents: Ajuntament, Museu
de la Pesca

2 activitats
Agents: Ajuntament, Museu
d'Història, Natura Montfred



La Selva

Blanes

Lloret de Mar 3 activitats
Agents: Ajuntament, Museu
del Mar, Xatrac

1 activitat
Agents: Confraria, Grenyal



Àmbit GALP 

5 activitats
Projecte la Mar de Net
Empordà Mar



Anàlisi de l'oferta educativa



Distr ibució
terr itor ial  

Palamós

L'Escala 

Roses

Els municipis amb

més activitats i

agents són: 

 

Nivel l  educatiu
i  nombre

d'alumnes

La majoria es

dirigeixen a primària.  

Batxillerat, cicles i

superior, són la

minoria.

Grup classe de 20-25

alumnes.

Tipus
activitats

La majoria són

tallers, seguits de

visites i sortides,

d'entre 1 i 2 hores i

durant el curs

escolar

Materials
didàctics  de

suport

La majoria en

tenen: fitxes,

vídeos, jocs o

plataformes web



Cost i  subvencions de les  activitats

Sí
67.6%

No
32.4%

Existència de
subvencions

Programes pedagògics i divulgatius de la

Diputació de Girona

Ajuntaments 

Projectes

Cost activitats: 
Entre 3,50€ i 11€ per alumnes /a (mitjana 4,80€)

 

Cost activitats subvencionades:
Entre 0,96€ i 11€ per alumne/a (mitjana 3,50€)

 

Subvencions i ajudes:

 



Demanda de formació
 

Perf i l  del  personal  que ofereix l ’activ itat

Sense formació.  Pr imen
les qual itats  personals

Amb experiència
prèvia

Titulació 
universitàr ia

Formació 
monitor/a o guia

Perfil professional

Formació especial itzada,  en
biologia i  medi  ambient

Formació en educació i
docència 

Condicions laborals

Temporal itat Baixa estabil i tat



Valoració
activitats

Procedència
usuaris/es

Demanda 

Demanda alta en

un 54% i bona

afluència. 

 

Activitats amb

demanda baixa

es deuen a poca 

 dinamització. 

Principalment del

mateix municipi i de

la comarca.

 

Segueix procedència

catalana i de la

província.

 

També, comarques

veïnes i àrea BCN

Un 70% afirma molt

satisfactòria.

 

En 1 cas millorable.

Principalment web,

seguit de mailing,

boca-orella, xarxes.

 

Dificultat per arribar a

les persones adients.

 

Importància de

credibilitat i marca. 

 

 

Canals
comunicació



Necessitats, projectes de futur
i sinergies



Necessitats per millorar i/o consolidar les activitats

SUPORT PER ARRIBAR ALS CENTRES EDUCATIUS I  SENSIBILITZACIÓ
CAP A LES ESCOLES

Altres instituts de la comarca (secundària i batxillerat)

Contactes concrets 

Accions centrades al professorat

DISSENY DE MATERIALS EDUCATIUS
Accedir a pescadors/es per enrriquir materials

Incorporar perspectiva de gènere

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

ESPAIS,  INFRAESTRUCTURES.  I  EQUIPAMENT

Figura dinamitzadora



Necessitats per millorar l'oferta educativa pesquera en general

MÉS DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS
Dificultat per fer entrar la pesca dins del curriculum escolar

També pedagogia en la societat per donar a conèixer el sector pesquer

SUBVENCIONS PER FER LES ACTIVITATS

Ajudes de la Diputació de Girona resulten claus

Dificultat per arribar fora de la província

INSTAĿLACIONS I  EQUIPAMENTS

MONITORATGE AMB MÉS EXPERIÈNCIA

Poder accedir a un vaixell

MÉS COORDINACIÓ ENTRE ENTITATS



Sobre els
projectes
de futur de
l'entitat

ARRIBAR A NOUS PÚBLICS

CONSOLIDAR ACTIVITATS

PREPARAR NOVES ACTIVITATS

CREAR XARXA I  SINÈRGIES

DISSENYAR NOUS MATERIALS DIDÀCTICS

MILLORAR LA FORMACIÓ DELS MONITORS/ES

MILLORAR MATERIALS DE COMUNICACIÓ

DIGITALITZAR ACTIVITATS

TROBAR NOUS ESPAIS

MILLORAR EQUIPAMENTS



Xarxa amb altres entitats i empreses

Tipus de relacions entre elles:

Sí
57%

No
43%

No
79%

Sí
21%

Treball en xarxa amb 
entitats similars

Coneixen altres 
entitats o empreses 

que ofereixen 
activitats?

Relacions per proximitat 
geogràfica

Relacions per tipus de sector 
(museus, centres de buceig,...)

No ho sé
46%

Sí
31%

No els
conec
23%

Interès en demanar 
ajuts al GALP Costa Brava



Fortaleses
 

- Existència de subvencions de la Diputació de

Girona

- Existència d’infraestructures i equipament

municipal

- Ampli mapa d’agents

- Bona demanda i nivell de satisfacció de les

activitats

- Oferta àmplia d’activitats

Oportunitats
 

- Facilitat per fidelitzar les escoles

·- Possibilitat d’augmentar afluència de públic de

batxillerat 

- Capacitat aglutinadora del sector per part del

GALP 

Debilitats
 

- Precarietat de la situació laboral del

monitoratge

- Manca de xarxa i treball coŀlaboratiu entre

entitats

- Manca d’entesa entre algunes entitats i

confraries

Amenaces
 

- Manca de subvencions fora de la província de

Girona

- Dificultat per arribar a noves escoles

- Percepció de competitivitat entre empreses

ANÀLISI DAFO



VALORACIONS FINALS

MATERIAL EDUCATIU

Es recomana donar suport a les

entitats a elaborar materials

que permetin anar a fer

activitats a les escoles, en cas

que aquestes tinguin dificultats

per desplaçar-se.

NIVELL ACTIVITATS

Es recomana valorar la

possibilitat de potenciar la seva

adaptació a nivells educatius

superiors per tal d’augmentar

el públic en aquests nivells.

USUARIS/ES

Es recomana reforçar la

promoció de les activitats

dirigides a alumnes de

secundària, per tal

d’augmentar-ne l’afluència.



COST ACTIVITATS

Es recomana incentivar la

possibilitat de que

l’Ajuntament promocioni

alguna activitat entorn de la

pesca de manera coordinada

amb la Confraria del municipi.

ARRIBAR A ALTRES
PROVÍNCIES

Es recomana reforçar la difusió

de les activitats mitjançant una

campanya de difusió arreu de

Catalunya.

COMUNICACIÓ ENTRE
ENTITATS I

CONFRARIES

Es recomana que a l’entorn del

GALP es pugui crear l’espai on

poder vehicular necessitats i

així pugui actuar com

interlocutor entre agents.

 



COMUNICACIÓ I
PROMOCIÓ

Es recomana que el GALP actuï

com altaveu d’aquestes, a

través de la web, xarxes o

contacte directe.

 

DINAMITZACIÓ

Es recomana que el GALP

pugui vetllar per a que

s’aconsegueixi  figures

dinamitzadores allà on

manquin (x ex. Maram).

CONTINGUT DELS
MATERIALS

Es recomana crear una base de

dades de pescadors/es amb

interès, així com posar especial

atenció a aquells projectes i

entitats que vulguin posar el

focus a la perspectiva de

gènere en el sector.



XARXA ENTRE ENTITATS O
EMPRESES DEL SECTOR

El GALP s’apunta com un possible agent

aglutinador que creï sentiment de pertinença al

sector, per exemple a través de jornades o espais

de trobada en què s’uneixi confraries i demés

agents i es faciliti la seva coneixença i possible

coŀlaboració.

 



COM PRIORITZARÍEU LES VALORACIONS
FINALS? PER ON ES PODRIA COMENÇAR
A TREBALLAR?

PARTICIPEM!

www.menti .com
CODI:  3862418 



Moltes
gràcies!

Núria Alamon i Beas

Carla Bellera i Vilar

@raiels_

www.raiels.cat

raiels@raiels.cat
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