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3. AGRAÏMENTS 
 
L’Ajuntament d'Eivissa vol agrair als diferents agents socials i institucions i departaments 
municipals implicats en l'elaboració del present document, la seua implicació i col·laboració 
que ha fet possible el desenvolupament d'aquest treball. També agrair a tots els diferents 
agents socials i institucions implicades en l'atenció a la infància i l'adolescència del municipi 
la seua intervenció i feina que fa possible totes aquelles actuacions destinades als menors i 
les seues famílies.  
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4. INTRODUCCIÓ 

El present diagnòstic s'emmarca dins del Programa Ciutats Amigues de la Infància del 

Comitè Espanyol d'UNICEF amb motiu de la renovació del Segell que va ser concedit 

l'any 2014. 

Es considera aquest diagnòstic de la Infància i l'Adolescència del municipi d'Eivissa 

una eina fonamental per conèixer i identificar les necessitats de la població menor i els 

recursos amb els quals compta, per així proposar futures vies d'actuació concordes a 

la realitat social actual. 

Els tècnics que han desenvolupat el present diagnòstic han partit de la recollida 

d'informació facilitada per diferents entitats públiques i privades i de la revisió d'estudis, 

informes i memòries d'interès que fan referència a informació sobre la situació actual 

de la infància i l'adolescència en el municipi d'Eivissa. L'elaboració d'aquest estudi ha 

estat gràcies al treball multidisciplinari i la col·laboració de les diferents àrees 

municipals aportant dades d'especial interès sobre la situació de la infància i 

l'adolescència al nostre territori. 

El procés d'elaboració s'ha dut a terme mitjançant el següent procediment: 

• En primer lloc, els tècnics van establir la informació més rellevant a recollir i les 

fonts de dades disponibles més rigoroses. En la Taula 1 es resumeixen les 

dades i les principals fonts d'informació utilitzades. 

Taula 1. Dades i fonts d'informació del diagnòstic de la situació de la infància en el 

municipi d'Eivissa. 

Dades sociodemogràfiques 

Població general 
Institut d’Estadística de les Illes 
Balears (IBESTAT) 
Padró Municipal d’Eivissa 

Estructura socioeconòmica 
IBESTAT 
Servei d’Eivissa Ocupació (SEO) 

Població menor 
IBESTAT 
Padró Municipal d’Eivissa 

Natalitat i mortalitat infantil 
IBESTAT 
Registre Civil d’Eivissa 
Institut Nacional d’Estadística (INE) 

Distribució geogràfica: barris Padró Municipal d’Eivissa 

Estructura familiar 
Estudi sobre consum de drogues en la 
població escolar d’Eivissa (CEPCA, 
2018) 

Educació 
Delegació Territorial d’Educació 
(Oficina Eivissa) 
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Nacionalitat 
 IBESTAT 
Delegació Territorial d’Educació 
(Oficina Eivissa) 

Recursos i serveis 

Centres educatius 
Memòries Departament Educació de 
l’Ajuntament d’Eivissa 

Recursos culturals: biblioteques i centres de 
joventut 

Memòries Departament Cultura de 
l’Ajuntament d’Eivissa 

Parcs infantils 
Memòries Departament Urbanisme de 
l’Ajuntament de Eivissa 

Instal·lacions esportives 
Memòries Departament  Esports de 
l’Ajuntament d’Eivissa 

Comunicacions i serveis de mobilitat 

Memòries Departament Mobilitat de 
l'Ajuntament d'Eivissa 
Estudio de la mobilitat sostenible i 
propostes de millora de la xarxa ciclista 
en el municipi d'Eivissa (Torres, J., 
2015) 

Factors de vulnerabilitat 

Rendiment, retard i abandonament escolar  

Ministeri d'Educació, Cultura i Deporti 
Delegació Territorial d'Educació 
(Oficina Eivissa) 
Consell d'Eivissa (Protecció de 
menors, adopcions i acolliments 
familiars) 
Delegació Territorial d'Educació 
(Oficina Eivissa) 

Absentisme escolar 
Servei d’Atenció a la Diversitat del 
Govern Balear. 

Situacions de Riscs: Protecció de Menors 
Consell d'Eivissa (Servei de Protecció 
de menors, adopcions i acolliments 
familiars) 

Menors infractors 

Comissaria de la Policia Nacional 
d'Eivissa 
Oficina de la Policia Local d'Eivissa 
Policia Tutor)  

Assetjament escolar 

El Pla Director per a la convivència i  
millora de la seguretat als centres  
educatius i els seus entorns 

Nivells de pobresa infantil i familiar 
Institut d'Estadística de les Illes 
Balears (IBESTAT) 

Salut 

CAPDI (Centre Coordinador d'Atenció 
Primària per al Desenvolupament 
Infantil) 
Estudi sobre consum de drogues en la 
població escolar d'Eivissa (CEPCA, 
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2018) 
Servei de Pediatria de Ca Misses 

Hàbits de risc 

Estudi sobre consum de drogues en la 
població escolar d'Eivissa (CEPCA, 
2018) 

Discapacitat 

CAPDI (Centre Coordinador d'Atenció 
Primària per al Desenvolupament 
Infantil) 

Estructura familiar 

Estudi sobre consum de drogues en la 
població escolar d'Eivissa 2018 
Estudi de Rutes Escolars Segures als 
Centres Escolars d’Eivissa (Estudi 
IMAT, 2017) 

 

• En segon lloc es van realitzar dues anàlisis DAFO, en les quals van participar 

els tècnics i representants polítics de cada departament i un altre amb un grup 

de joves d'entre 12 i 15 anys, per analitzar, des d'aquestes dues perspectives, 

la situació real de la infància i l'adolescència, identificar recursos i potencialitats 

així com també la priorització de problemes que defineixen les actuacions en el 

futur. 

• Seguidament es va procedir a la redacció de l'informe diagnòstic, per reflectir 

amb objectivitat la realitat dels menors del municipi tant directa com a indirecta. 

Per a això la informació obtinguda es va dividir en 3 eixos d'estudi: dades 

sociodemogràfiques, recursos i serveis, i factors de vulnerabilitat. Aquests 3 

eixos es componen de dades quantitatives en la seua majoria i de dades 

qualitatives als quals hem tengut accés. Les dades que aquí es reflecteix s'han 

considerat les més rellevants i corresponen a informació posterior a l'any 2015. 

Això ens proporciona una visió global que inclou des de les fortaleses de la 

població fins als riscos i danys. 

El present informe pretén ser un instrument de coneixement que permeti la planificació 
d'accions orientades al compliment dels drets dels infants del municipi partint de les seues 
necessitats reals.  
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5. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ. 

5.1. Dades sociodemogràfiques:  

Població general. 

El municipi d'Eivissa amb els seus 49.689 habitants (IBESTAT), concentra el 34,54 % 

de la població total de l’illa. Considerant la superfície del municipi (11,4 km2), resulta 

ser la població amb una major densitat de població (4.358,68 hab/km2) de l’illa, i fins i 

tot del conjunt de les Illes Balears. 

La població de la ciutat ha experimentat un important creixement durant les dues 

últimes dècades, incrementant el seu nombre en més de 15.000 habitants. Aquesta 

tendència progressiva s'ha estabilitzat durant els últims anys, i fins i tot, s'ha revertit 

puntualment. La situació de l'evolució demogràfica respecte a l'any anterior suposa 

una variació relativa del 0,28%. 

 

Gràfic 1. Evolució demogràfica 2008-2017 del municipi d'Eivissa. 

   
Font: IBESTAT i Padró Municipal d’Eivissa 
 

A continuació, es mostra la distribució de la població segons l'edat i gènere (taula 2 i gràfic 
2).  
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Taula 2. Distribució població segons edat i sexe (Dades corresponents a 

principis de 2018, segons Padró Municipal d'Eivissa). 

Grup 
d’edat 

Sexe 
Total 

Homes Dones 

Número % Número % Número % 

0 - 4 991 1,98 935 1,86 1.926 3,84 

5 - 9 1.217 2,43 1.188 2,37 2.405 4,79 

10 - 14 1.250 2,49 1.122 2,24 2.372 4,73 

15 - 17 649 1,29 588 1,17 1.237 2,47 

18-19 409 0,82 411 0,82 820 1,64 

20 - 24 1.207 2,41 1.161 2,31 2.368 4,72 

25 - 29 1.636 3,26 1.800 3,59 3.436 6,85 

30 - 34 2.478 4,94 2.456 4,90 4.934 9,84 

35 - 39 2.665 5,31 2.524 5,03 5.189 10,34 

40 - 44 2.792 5,56 2.391 4,77 5.183 10,33 

45 - 49 2.313 4,61 2.101 4,19 4.414 8,80 

50 - 54 1.845 3,68 1.711 3,41 3.556 7,09 

55 - 59 1.603 3,20 1.608 3,20 3.211 6,40 

60 - 64 1.247 2,49 1.341 2,67 2.588 5,16 

65 - 69 1.009 2,01 1.043 2,08 2.052 4,09 

70 - 74 810 1,61 852 1,70 1.653 3,30 

75 - 79 464 0,92 591 1,18 1.055 2,10 

80 - 84 343 0,68 477 0,95 820 1,63 

85 o més 318 0,63 626 1,25 944 1,88 

Total 25.246 50,32 24.926 49,68 50.172 100,00 
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Gràfic 2. Piràmide poblacional d'Eivissa (Dades corresponents a principis de 2018, 
segons Padró Municipal d'Eivissa). 
 

Font: Padró Municipal d’Eivissa    
Estructura socioeconòmica.  

L'economia municipal es sustenta majoritàriament en el sector de serveis (vinculat 

principalment al turisme), seguit pel sector secundari i finalment el primari. A causa de la 

estacionalitat del sector turístic l'activitat laboral es concentra majoritàriament en els 

mesos estivals. Tot això dibuixa una estructura econòmica netament urbana orientada 

als serveis i caracteritzada per la periodicitat. 

 

Taula 3. Població desocupada: Municipi d'Eivissa 2017 (segons Servei d'Eivissa 

Ocupació). 

 Homes Dones Total 

Gener 1.812 1.757 3.569 

Febrer 1.579 1.739 3.318 

Març 1.385 1.606 2.991 

Abril 1.036 1.130 2.166 

Maig 769 846 1.615 

Juny 768 690 1.458 

Juliol 854 668 1.522 

Agost 917 663 1.580 

Setembre 985 823 1.808 

Octubre 1.489 1.393 2.882 
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Novembre 1.819 1.759 3.578 

Desembre 1.799 1.686 3.485 

 
En la població més jove (menors de 20 anys), també es pot observar que en els mesos de 
temporada turística descendeix la desocupació. 
 
Taula 4. Població jove desocupada (menors 20 anys): Municipi d'Eivissa 2017 (segons 
Servei d'Eivissa Ocupació). 

 Homes Dones Total 

Gener 44 34 78 

Febrer 39 36 75 

Març 36 28 64 

Abril 25 33 58 

Maig 24 23 47 

Juny 19 21 40 

Juliol 13 15 28 

Agost 11 14 25 

Setembre 17 19 36 

Octubre 36 26 62 

Novembre 57 33 90 

Desembre 56 32 88 

 
 
Població menor 0-18. 

La població menor (0-18 anys) del municipi d'Eivissa ascendeix a un total de 9.177 

persones (IBESTAT, 2017), que suposa un 18,47 % de la població, molt similar al 

percentatge de la província (18,36 %) (IBESTAT, 2017). 
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Gràfic 3. Evolució població jove 2008-2017 del municipi d’Eivissa (0-19 anys). 

 

Font: IBESTAT 
 

Tenint en compte les dades del últims deu anys, s’observa un creixement relatiu del 2,63%, 

de la població entre 0 i 19 anys. En l’anàlisi poblacional es confirma que malgrat que existeix 

aquest augment en el municipi aquest creixement no ha set significatiu. 

 

Natalitat i mortalitat infantil. 

Gràfic 4. Evolució natalitat i mortalitat infantil en el municipi. 

Font: IBESTAT  
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Taula 5. Evolució aproximada del nombre de casos anuals de mort fetal tardana1  

 Municipi Eivissa Nivell Estatal 

2016 1 cas cada 80 parts 1 cas cada 303 parts 

2015 1 cas cada 252 parts 1 cas cada 315 parts 

2014 1 cas cada 89 parts 1 cas cada 311 parts 

2013 0 casos detectats 1 cas cada 299 parts 
Font: IBESTAT, INE 

Distribució geogràfica: Barris. 

A continuació es detalla la distribució de la població menor en els distints barris, classificats 

segons la zona del municipi.  

Taula 6. Població de 0-18 anys per barris del municipi d’Eivissa. 

  
0-6 
anys 

7-12 
anys 

13-18 
anys 

Total 

Z
o

n
a 

C
en

tr
e 

Dalt Vila 18 12 10 40 

sa Penya 28 27 19 74 

la Marina 29 33 24 86 

s'Alamera 60 55 50 165 

sa Capelleta 66 83 73 222 

es Soto 2 6 6 14 

Can Partit 41 58 53 152 

Puig des Molins 105 99 99 303 

Hort des Bisbe 81 89 67 237 

ses Canyes 132 164 126 422 

sa Bodega 86 67 58 211 

es Clot 124 123 156 403 

Can Bellet 108 118 135 361 

es Palmer 142 145 139 426 

sa Colomina 54 56 63 173 

es Llimoners 94 106 117 317 

sa Real 27 41 46 114 

Total    3.720 

                                                
1  Dades aconseguides mitjançant: 

���������	�


�º�	�
�����
��	����
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Z
o

n
a 

n
o

rd
-o

es
t 

ses Figueretes 383 344 245 972 

es Viver 73 68 47 188 

Ca ses Ànimes 39 36 23 98 

Can Bossa 89 61 52 202 

Can Misses 180 178 200 558 

es Putxet 23 35 51 109 

Can Cantó 69 57 29 155 

Ca n'Escandell 100 112 97 309 

Can Sants 24 23 20 67 

Cas Serres 250 267 199 716 

Can Sifre 5 8 0 13 

Cas Mut 4 3 3 10 

Cas Escandells 1 3 0 4 

Total    3.401 

Z
o

n
a 

n
o

rd
-e

st
 

Can Bofí 12 6 11 29 

Hort de sa Fruita 71 50 48 169 

Prat de Ses Monges 1 1 2 4 

ses Figueres 24 39 30 93 

Passeig Marítim 65 51 42 158 

Talamanca 1 2 1 4 

Es Pratet 203 209 179 591 

Can Bernat 1 0 1 2 

Es Prat de Vila 6 11 10 27 

Ca na Glaudis 0 1 1 2 

S'Illa Plana 21 25 11 57 

Sa Blanca Dona 0 1 0 1 

Es Raspallar 2 8 14 24 

Cas Ferró 0 0 3 3 

Total    1.164 

     8336 
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Observem que la major part de la població menor d'Eivissa es concentra a les zones centre 
(44,62%) i nord-oest (40,80%).  
 
Figura 1. Mapa distribució població menor: barris 

 
 
 
Nacionalitat. 

El Municipi d'Eivissa, el 2017, tenia un total de 1.978 menors 0-19 anys) amb nacionalitat 

estrangera, que representa el 21,55% del total de població jove de la ciutat. Trobam que la 

diversitat cultural és una dada característica i definitòria del municipi. Quan ho comparam 

amb el percentatge de menors de 19 anys amb nacionalitat estrangera en la comunitat 

autònoma (14,69%) trobam diferències significatives, el mateix succeeix en fer-ho a nivell 

estatal (al voltant del 8,5%). 

Les nacionalitats que més predominen en el municipi són les procedents de: Romania, Itàlia, 

el Marroc i Equador (IBESTAT, 2017). 
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Taula 7. Distribució alumnes matriculats en el municipi per etapa educativa (curs 2017-

2018). 

INFANTIL PRIMÀRIA ESO UEECO 

Núm. Alumnes % 
Núm. 
Alumnes 

% 
Núm. 
Alumnes 

% 
Núm.  
Alumnes 

% 

1.328 17,11 2746 35,38 2354 30,33 13 0,17 

BATXILLERAT FPBS CFGM CFGS 

Núm. 
Alumnes 

% 
Núm. 
Alumnes 

% Núm.Alumnes % 
Núm. 
Alumnes 

% 

678 8,73 140 1,80 332 4,28 171 2,20 

Total municipi: 7.762 

 
Gràfic 5. Dades matriculació curs 2017-2018 segons etapa educativa. 

Font: Delegació Territorial d’Educació 
 

A Eivissa el 72,20% de l'alumnat està matriculat en un centre d'ensenyament públic, el 

21,31% en concertats i un 6,49% en un centre privat. A continuació es mostra la distribució 

de l'alumnat segons el tipus de centre (Gràfic 6). 
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72,20%

21,31%

6,49%

Centro Público

Centro Concertado

Centro Privado

Gràfic 6. Distribució de l'alumnat segons tipus de centre (públic, concertat i privat).  

 

 

 

 

 Font: Delegació Territorial d’Educació  
 

A l'inici del curs actual (2017-2018) el nombre mitjà d'alumnes per professor en equivalent a 

temps complet és de 10,68 en el municipi d'Eivissa. Segons el Ministeri d'Educació el 

nombre mitjà d'alumnes per professor en ensenyaments de règim general no universitàries 

se situa en 11,4 en les Illes Balears i en 12,6 a nivell nacional (dades referents al curs 2015-

2016). Un menor ràtio es considera com un indicador positiu i beneficiós perquè permet als 

professors centrar-se més en les necessitats individuals dels alumnes i optimitza el temps de 

la classe encara que no s'ha relacionat amb un millor rendiment escolar (Pascual, B., 2006; 

Toribio, L., 2008). 

Com ja s'ha esmentat, el municipi d'Eivissa disposa d'una gran riquesa multicultural, trobam 

que un 19,04% dels alumnes matriculats en el curs 2017/2018 posseeixen nacionalitat 

estrangera (considerant els col·legis i instituts públics i concertats del municipi i excloent els 

cicles formatius) (dades facilitades per la Delegació Territorial d'Educació) (Taula 7, Taula 8, 

Taula 9). En comparar aquestes dades, a nivell de la comunitat autònoma trobam que el 

13,6% dels alumnes de les Illes Balears, durant el curs 2016/2017 tenien nacionalitat 

estrangera, i en fer-ho a nivell nacional, trobam un 8,5% (curs 2016/2017) (Ministeri 
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d'Educació). Aquestes xifres fan patent l'heterogeneïtat cultural de la població menor 

escolaritzada a Eivissa. Així mateix, ha de considerar-se una altra font de diversitat, el gran 

flux de famílies procedents d'altres zones de l'Estat espanyol (principalment d'Andalusia, 

Catalunya i Comunitat Valenciana). 

Trobam que els països de procedència més predominants són: el Marroc, Romania i 

Equador.  

Mentre que el percentatge de menors amb nacionalitats estrangeres s'aproxima al 20% 

entre els nens i nenes majors de 3 anys escolaritzats en el municipi, d'altra banda observam 

que en la població menor de 3 anys usuària de les escoletes públiques del municipi menys 

del 5% posseeix nacionalitat estrangera. 

 

Taula 8. Distribució alumnes matriculats en centres públics i concertats del municipi per 

nacionalitat: Educació infantil i primària 

Educació infantil i primària 

 Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera 

Poeta Villangómez 161 69,40% 71 30,60% 

Cas Serres 84 45,90% 99 54,10% 

Can Canto 163 75,81% 52 24,19% 

Sa Joveria 382 87,21% 56 12,79% 

Can Misses 382 87,21% 56 12,79% 

Sa Bodega 233 64,54% 128 35,46% 

Sa Graduada 286 66,20% 146 33,80% 

Portal Nou 174 78,38% 48 21,62% 

Sa Blanca Dona 239 56,50% 184 43,50% 

Sa Real 420 92,31% 35 7,69% 

Nostra Senyora de la 
Consolació 

420 91,70% 38 8,30% 

Total 2.944 76,33% 913 23,67% 
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Taula 9. Distribució alumnes matriculats en centres públics i concertats del municipi 

per nacionalitat: educació secundària. 

 
Educació secundària 

 Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera 

Sa Blanca Dona 513 81,95% 113 18,05% 

Sa Colomina 435 84,47% 80 15,53% 

Isidor Macabich 295 87,28% 43 12,72% 

Santa Maria 362 84,38% 67 15,62% 

Sa Real 242 94,90% 13 5,10% 

Nostra Senyora de la 
Consolació 

277 89,94% 31 10,06% 

Total 2124 85,96% 347 14,04% 

 
Taula 10. Distribució alumnes matriculats en centres públics i concertats del municipi 

per nacionalitat: Batxillerat. 

 

Batxillerat 

 Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera 

Sa Blanca Dona 91 84,26% 17 15,74% 

Sa Colomina 118 87,41% 17 12,59% 

Isidor Macabich 103 85,83% 7 14,17% 

Santa Maria 71 83,53% 14 16,47% 

Sa Real 102 91,89% 9 8,11% 

Nostra Senyora de la 
Consolació 

120 92,31% 10 7,69% 

Total 605 89,10% 74 10,90% 

 

Als centres d'Educació primària del municipi trobam 87 menors matriculats amb necessitats 
especials i 13 amb altes capacitats, al llarg del primer trimestre 116 incorporacions tardanes 
i 147 amb dificultats específiques de l'aprenentatge. 
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5.2. Recursos i serveis 

Centres educatius 

La ciutat d'Eivissa compta amb: 

• 3 equipaments educatius públics de primer cicle d'educació infantil i 9 privats per a 

infants de 0 a 3 anys (Taula 11). 

• 12 Centres d'Educació infantil i primària dels quals 9 són públics, 2 concertats i 1 

privat (Taula 12). 

• 7 Centres d'Educació secundària, dels quals 4 són públics, 2 concertats i 1 privat 

(Taula 13). 

 

Taula 11. Centres d'Educació infantil de 0 a 3 anys del municipi d'Eivissa. Serveis i 

titularitat 

Centre 
Places 
Ofertes 

Servei 
Menjador 

Aula 
Matinera 

Públic/ 
Privat 

Escoleta de Can Cantó 55 Sí Sí Públic 

Escola d'Educació Infantil Cas Serres 49 Sí Sí Públic 

Escoleta de Vila 37 Sí Sí Públic 

El Jardín Encantado 41 Sí Sí Privat 

Mon Petit 39 No Sí Privat 

Els Angelets 29 Sí Sí Privat 

Corrillos 112 Sí Sí Privat 

Centre Infantil Garrits 67 Sí Sí Privat 

Babyland 67 Sí Sí Privat 

Centre Infantil Sol Solet 74 Sí Sí Privat 

Somnis 40 - 43 Sí Sí Privat 

Eriçons 36 Sí Sí Privat 

Estimació places 647    

 

Només el 21,79% de les places ofertes en el municipi per a menors entre 0-3 anys són 

públiques. 

Considerant que actualment en el municipi d'Eivissa resideixen al voltant de 1.000 menors 

que compleixen els requisits per cursar educació infantil de primer cicle, d'aquests només el 

14,1% pot accedir a una plaça pública. D'altra banda, si tenim en compte la demanda 
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potencial del municipi i el nombre de places totals (públiques i privades) observam que 

solament es pot arribar a cobrir el 64,7% de peticions procedents de la població de Vila. 

 

 

Taula 12. Centres educatius: educació infantil i primària del municipi 

Centre Tipus 
Serveis 

Aula 
UEECO 

Prog. 
Acomp 
Escolar2 Menjador Jornada Matinera 

Activitats 
extraescolars 

Can Cantó Públic No contínua Sí Sí No Sí 

Cas Serres Públic No contínua Sí Sí No No 

Poeta 
Villangómez 

Públic No contínua Sí Sí No Sí 

Can Misses Públic Sí contínua Sí Sí No Sí 

Sa Joveria Públic Sí contínua Sí Sí No Sí 

Portal Nou Públic No contínua Sí Sí Sí No 

Blanca Dona Públic Sí contínua Sí Sí Sí Sí 

Sa Graduada Públic Sí contínua Sí Sí No Sí 

Sa Bodega Públic Sí contínua Sí Sí No Sí 

Sa Real Concertat Sí Partida Sí Sí No No 

Consolació Concertat Sí Partida Sí Sí No No 

Mestral Privat Sí Partida Sí Sí No No 

 

Taula 13. Centres educatius: educació secundària, batxillerat i formació professional 

Centre Tipus Aula UEECO Prog. Acomp. Escolar 

Sa Colomina Públic Sí Sí 

Isidor Macabich Públic No Sí 

Santa Maria Públic Sí Sí 
Sa Blanca Dona Públic Sí Sí 
Sa Real Concertat No No 

Consolació Concertat No No 

Mestral Privat No No 

 

                                                
2 2 Programa d'Acompanyament Escolar (implantat per la Direcció General d'Innovació i Comunitat 
Educativa) amb el qual es pretén que l'alumnat aconsegueixi l'autonomia suficient per poder regular el seu propi 
aprenentatge i augmentar les seues expectatives d'èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema 
educatiu, reduint així l'abandó escolar. Destinat als alumnes de 5è i 6è de primària, i als d'educació secundària 
obligatòria que es trobin en situació de desavantatge social i que presenten dificultats d'aprenentatge, de les 
àrees instrumentals bàsiques i d'integració en el grup i al centre. 
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Recursos culturals: biblioteques i centres de joventut 

Figura 2. Mapa Recursos culturals: biblioteques i centres de joventut3 

 

Taula 14. Recursos culturals: biblioteques i centres de joventut. 

 

Zona 
Núm. 
Biblioteques 

Rati 
Espais 
culturals 

Centres Juvenils 

Centre 3 
1.240 
menors/biblioteca 

- Can Ventosa 
- C19 
- Centre Informació Juvenil 

Nord-oest 3 
1.134 
menors/biblioteca 

- Cas Serres - Can Tomeu 

Nord-est4 - - - - 

 

  

                                                
3  Annex II 
4  En aquesta zona no trobam recursos culturals dirigits als menors.  
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Parcs infantils 

Figura 3. Mapa de parcs infantils5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actualment el municipi d'Eivissa disposa de 26 parcs infantils (2 en procés de nova 

construcció i 2 en reforma), la seua distribució és parcial, i diversos barris amb alta densitat 

de població menor es troben sense equipament d'aquest tipus. 

 

Taula 15. Distribució parcs per zones 

Zona Núm. 
Parcs 

Rati Parcs amb 
Accés 
Universal 

Núm. 
barris 
sense 
parcs 

 
Descripció 

Centre 7 531 
menors/ 
parc 

28,57% 
(2 parcs) 

12/17 Els tres barris amb més població 
menor no disposen de parcs 
infantils (ses Canyes, es Clot i es 
Palmer). 

Nordoeste 13 261 
menors/ 
parc 

15,38% 
(2 parcs) 

7/13 A l’oest de la zona trobam 
diversos barris consecutius sense 
cap equipament (es Viver, sa 
Punta i ses Ànimes). 
En aquesta zona trobam el barri 

                                                
5  Anexo III 



26 
 

amb major població menor (ses 
Figueretes), amb un rati de 309 
menors/parc. 

Nord-est 7 166 
menors/ 
parc 

14,29% 
(1 parc) 

7/14 Encara que trobem una ràtio 
considerablement inferior, 
observem la ràtio més elevada de 
tot el municipi al barri des Pratet 
(591 menors/parc). 

 

 

Instal·lacions esportives. 

Figura 4. Mapa instal·lacions esportives6 

 

 

En el municipi trobam 34 instal·lacions considerades com a equipaments esportius (incloent 
els patis dels centres escolars municipals de primària fora de l'horari lectiu). 

                                                
6  Annex IV 
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Taula 16. Instal·lacions esportives per zones 

Zona 

Centre • 3 patis de centres escolars municipals 
de primària. 

• 1 zona esportiva del barri sa Bodega. 
• Poliesportiu cobert. 

Als barris de costaners trobam una 
gran zona sense cap instal·lació 
(zona antiga del municipi). 

Nord-oest • 2 complexos poliesportius (Can Misses 
format per 12 espais, i es Viver format 
per 4). 

• 5 camps de futbol. 
• 5 patis de centres escolars municipals 

de primària. 
• 1 zona d’esports urbà. 

Així i tot de ser la zona amb major 
nombre d’instal·lacions esportives, el 
barri de ses Figueretes (amb major 
nombre de menors del municipi) no 
disposa de cap. 

Nord-est • 1 pati de centre escolar municipal de 
primària. 

• 1 zona de skate. 

Les instal·lacions es troben als 
afores i és necessari el transport per  
a arribar-hi. 

 

 

Comunicacions i condicions de mobilitat. 

 
Segons l'Estudi de Rutes Escolars Segures als Centres Escolars d'Eivissa (Estudi IMAT, 
2017) el 75% dels menors (infantil i primària) es desplacen als centres caminant, no obstant 
això tan sols el 25 % fa els desplaçaments sense ser acompanyat per adults. 
La ciutat disposa d'un servei de transport públic urbà (3 línies circulars regulars) (Figura 5) i 
interurbà (18 línies) . Els menors de 18 anys poden disposar del servei de forma gratuïta 
mitjançant una iniciativa duta a terme pel Consell d’Eivissa.  
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Figura 5. Transport públic urbà del municipi (Línies circulars). 

 

 

 

 

 

El municipi compta amb diversos quilòmetres de carrils bici. Actualment estan a la disposició 
del ciutadà carrils bici al llarg de tot el passeig de Joan Carles I, avinguda Vuit d'Agost, 
avinguda Sant Jordi, bulevard d'Abel Matutes, passeig de Vara de Rey i el port de Vila 
(Figura 6).  
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Figura 6. Mapa de la xarxa de carrils bicis de la ciutat d’Eivissa. 

 

 

• Mobilitat i emissions 

 

Gràfic 7. mesuraments a les 11 hores del primer dia de cada mes de l’any 2017 de 

l’Estació de control de la qualitat de aire de Dalt Vila (Eivissa). 

Font: Servei de Canvi Climàtic i Atmosfèric
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A partir de 2010 el parc de vehicles de les Illes Balears no ha parat d'augmentar fins a 

aconseguir els 969.234 vehicles en 2016; la taxa de motorització mitjana en l'arxipèlag és de 

875,38 vehicles/1.000 habitants. 

En el cas d'Eivissa el parc de vehicles ha mostrat una tendència a l'alça molt superior a la 

mitjana de l'arxipèlag balear. D'aquesta manera, si entre el 2007 i el 2016 el parc balear de 

vehicles ha augmentat un 10,31%, en el cas d'Eivissa l'increment ha estat del 27,41%. En 

analitzar les diferents tipologies s'observa com els turismes representen la fracció més 

important del parc amb un percentatge del 64,55% dels vehicles, seguits de camions i 

furgonetes (18,6%) i motocicletes (14,7%). 

 

Seguretat infantil 

 

L'Ajuntament d'Eivissa compta amb la figura del Policia Tutor, formada per 2 policies locals, 
amb formació i dedicació al seguiment dins de l'àmbit escolar, així com en casos relacionats 
amb violència, denúncies de pares i/o mares, absentisme i joves infractors. A més la Policia 
local treballa en coordinació amb altres organismes del municipi dedicats a la infància i 
adolescència, com els Serveis Socials de l'Ajuntament d'Eivissa i el Pla Municipal de 
Drogodependències. 

 
Així mateix, el municipi compta amb un cos de seguretat especialitzat en menors, que forma 
part del Cos de Seguretat Nacional (Servei d'atenció a les famílies, SAF).  
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5.3. Factors de vulnerabilitat 

 

Rendiment, retard i abandonament escolar  

A continuació es presenten algunes dades que poden aportar claredat sobre la situació en 

matèria de rendiment, retard i abandó escolar. En aquest sentit cal destacar la rellevància en 

el cas de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, ja que és la regió amb major índex a 

nivell nacional d'abandó escolar primerenc (Gràfic 8); encara que durant els últims tres anys 

s'ha observat una tendència a la disminució de la taxa (Gràfic 9).  

 

Gràfic 8. Taxa d'abandó escolar primerenc per comunitat autònoma (2017). 

 

 
 

En considerar la taxa d'abandó segons el sexe en les Illes Balears trobam que l'abandó 

prematur és més dominant entre la població masculina (34,9%), enfront del 18,1% entre la 

població femenina (Gràfic 9).  
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Gràfic 9. Tendència abandó escolar primerenc en la Comunitat de les Illes Balears (general i 

per sexes). 

 

Com a elements de context de l'abandó en l'arxipèlag balear, cal assenyalar que Balears es 

troba entre les comunitats amb una menor taxa d'idoneïtat . No obstant això, aquesta taxa 

ha augmentat gradualment durant els últims 10 anys i es col·loca actualment en el 59,8% 

(corresponents al curs 2015-2016), mantenint-se aquest índex en un percentatge superior 

entre les al·lotes. Entre els motius pels quals baixa aquest índex trobam: elevada taxa de 

repetidors i recol·locacions (sobretot de l'alumnat estranger) en cursos inferiors segons el 

grau d'adaptació de l'alumne.  

En el curs 2017/2018 el 4,55% dels alumnes matriculats són repetidors (col·legis i instituts 

públics i concertats del municipi d'Eivissa), si consideram aquesta variable juntament amb la 

nacionalitat trobam que no existeix una diferència estadísticament significativa entre tots dos 

grups (4,41% repetidors entre els alumnes amb nacionalitat espanyola i 5,08% repetidors 

entre els alumnes amb nacionalitat estrangera. 

 

Absentisme escolar 

L'absentisme escolar es treballa mitjançant la coordinació i xarxa creada entre: els policies 

tutors, els Serveis de Benestar Social de l'Ajuntament, els equips directius i docents dels 

centres educatius, els equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica del Govern balear, 

els equips directius dels centres educatius i el Servei de Protecció al Menor del Consell 

Insular d'Eivissa. 
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Situacions de Risc: Protecció de Menors 

No disposem de dades a nivell municipal i les dades disponibles fan referència a l’illa 

d'Eivissa. Durant l'any 2016 el Servei de Protecció de Menors del Consell d'Eivissa va obrir 

171 expedients, els quals es poden classificar en: expedients de protecció (29), expedients 

d'informació prèvia (136), expedients de col·laboració (5) i expedients d'acolliment familiar 

(1). Aproximadament el 0,71% de la població menor de l’illa es troba implicat en un procés 

del Departament de Protecció de Menors. 

En referència als expedients de protecció (16,96% dels expedients oberts) trobam que les 

principals causes per les quals va començar l'actuació legal són: menors estrangers no 

acompanyats (10,34%), negligència (58,62%), maltractaments físics (24,14%), diversos 

indicadors de risc (3,45%) i guarda voluntària (3,45%).  

La majoria dels expedients oberts, expedients d'informació prèvia (79,53%), es troben en 

procés de valoració (recaptant informació i contrastant-la). Les situacions de risc que es 

reflecteixen en aquests expedients són per: negligència (44,85%), abandó (2,94%), 

maltractament físic (13,97%), maltractament emocional (2,94%), abusos sexuals (16,18%), i 

Llei 5/2000 (19,12%). 

Entre les principals fonts de derivació trobam els Serveis Socials d'Atenció Primària, Fiscalia 

de Menors de Palma de Mallorca, familiars dels menors o uns altres particulars i 

professionals del sistema educatiu. 

A l’illa es disposa de dos recursos per a la guarda dels menors amb mesures jurídiques de 

protecció en procés de diagnòstic o en programes de protecció: 

- El centre de menors Pare Morey, per a menors de tots dos sexes entre 12-17 anys, 

amb capacitat per a 20 menors. 

- El centre de menors Llar Mare del Remei, per a menors de tots dos sexes entre 0- 11 

anys, amb capacitat per a 15 menors.  

En 2016 va haver-hi un total de 34 acolliments institucionals, 24 altes (45,83% amb 

nacionalitat espanyola i 54,17% amb nacionalitat estrangera) al centre Pare Morey, 8 en la 

Llar Mare del Remei (62,5% amb nacionalitat espanyola i 37,5% amb nacionalitat 

estrangera) i 2 en un centre especialitzat (50% amb nacionalitat espanyola i 50% amb 

nacionalitat estrangera). Per contra va haver-hi 21 baixes (28,57% amb nacionalitat 

espanyola i 71,43% amb nacionalitat estrangera) al centre Pare Morey, 6 baixes (66,67% 

amb nacionalitat espanyola i 33,33% amb nacionalitat estrangera) en la Llar Mare Remei i 1 

en un centre especialitzat (100% amb nacionalitat espanyola). 

En finalitzar l'any 2016, un total de 73 menors es trobaven tutelats, dels quals 23 es trobaven 

en situació d'acolliment institucional, 41 en situació d'acolliment familiar administratiu i 9 en 

situació d'acolliment familiar judicial. 
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Nivells de pobresa infantil i familiar. 

Les dades i índexs que es presenten a continuació fan referència a les Illes Balears en el 

seu conjunt.  

 

Taula 17. Indicadors de pobresa: Illes Balears (2016) 

Índex Percentatge 

Taxa de risc de pobresa o exclusió social (Estratègia Europa 2020) 21,2 

Taxa de risc de pobresa 18,8 

Llars amb dificultat per arribar a final de mes 51,9 

Llar sense discapacitat per afrontar despeses imprevistes 32,7 

 

 Font: IBESTAT                             

Gràfic 10. Evolució de la taxa de risc de pobresa segons rang d’edat a les Illes 

Balears 

 Font: IBESTAT     

La creixent demanda d'habitatges i la producció i explotació d'aquestes per iniciativa privada 

s'ha transformat en una nova problemàtica social a l’illa, aquest fenomen suposa un factor 

de risc d'exclusió social, i un recés al dret d'un habitatge digne i adequat (article 47 de la 

Constitució espanyola, 1978).  
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 Gràfica 11. Evolució del preu de l’habitatge a les Illes Baleares 2016-2017 (dades 

base de l’any 2015) 

 
Font: IBESTAT                      

Gràfic 12. Evolució de la taxació dels habitatges (m²) del municipi d’Eivissa (2016- 

tres primers trimestres del 2017). 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Font: IBESTAT                                              

 

Menors infractors 

Durant l'any 2017 el nombre de detencions a menors efectuades per la unitat de Policia 

Nacional d'Eivissa van ascendir a 32 (50% nois i 50% noies). La unitat de menors destaca el 

consum de drogues com a factor comú en la majoria d'infractors. Els delictes que van ser 

comesos per aquests van anar principalment: furts, amenaces i danys a tercers o a 
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Taula 18. Menors condemnats segons l'edat i sexe en les Illes Balears (INE, 2016). 

 

 Homes Dones Total 

14  63 31 94 

15 103 42 145 

16 100 36 136 

17 109 18 127 

Total 375 127 502  
(190 amb dos o més delictes) 

 

Gràfic 13. Menors condemnats entre 2013-2016 a les Illes Balears (INE) 

 

Taula 19. Mesures judicials adoptades segons sexe a les Illes Balears (INE, 2016). 

 Homes Dones Total 

Assistència a un centre de dia  0 0 0 

Amonestacions  2 2 4 

Convivència amb altre persona, família o 
grup educatiu  

3 3 6 

Internament obert   8 0 8 
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Internament tancat  7 0 7 

Internament semi obert  60 14 74 

Internament terapèutic en règim tancat, 
semi obert o obert  

30 16 46 

Llibertat vigilada  337 127 464 

Prohibicions d’aproximar-se o 
comunicar-se amb la víctima  

57 21 78 

Prestació en benefici comunitat  103 18 121 

Permanència de cap de setmana  9 3 12 

Realització de tasques socioeducatives  88 40 128 

Tractament ambulatori  2 5 7 

Total 706 249 955 

 

Assetjament escolar 

 

gràfic 14. Evolució infraccions penals contra convivència escolar (2012-2016) a les 

Illes Balears (INJUVE). 

 

 
Sent la tendència general a les províncies de l'estat a disminuir o a mantenir-se aquesta 

taxa, s'observa que en únicament tres províncies augmenten les infraccions penals contra la 

convivència escolar (Toledo, Burgos i Balears). Respecte a l'any 2012 s'observa un augment 

del 22,69%. 



38 
 

2013 2014 2015 2016 2017

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

19

103
119

184

425

 

Cal destacar que les activitats informatives i preventives en l'àmbit autonòmic s'han 

incrementat considerablement en els últims anys (Gràfic 15). 

 

Gràfic 15. Activitats realitzades a les Illes Balears per a la prevenció de l'assetjament escolar 

(INJUVE). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Salut 

El Centre Coordinador d'Atenció Primària per al Desenvolupament Infantil (CAPDI) coordina 

serveis que atenen el 100% dels menors a través de programes de prevenció i entre el 6 % i 

el 8 % de la població de 0 a 18 anys amb discapacitat. 

Segons la base de dades oficial del Servei d’IbSalut, a 1 de gener de 2017, 22.122 menors 

de 14 anys a Eivissa i Formentera disposen de la targeta sanitària individual (TSI) (Taula 

21). 
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Taula 20. Nombre de targetes sanitàries individuals d'Eivissa i Formentera segons edat i 

sexe (2017, IBESTAT). 

Edat Total Homes Dones 

0 - 4 7.375 3.738 3.637 

5 - 9 7.723 4.049 3.637 

10 - 14 7.024 3.556 3.468 

15 - 44 68.514 34.499 34.015 

45 - 64 38.679 19.868 18.811 

65 - 84 15.500 7.466 8.034 

Més de 85 2.401 898 1.503 

 

Taula 21. Distribució dels menors per edat als centres de salut adscrits a l'Àrea de 

Salut Eivissa i Formentera (segons dades obtingudes de la targeta sanitària 

individual de 2016). 

 
0-3 
anys 

4-6 
anys 

7-14 
anys 

15-18 
anys 

Can Misses (Eixample) 1.114 881 2.334 621 

Vila 328 305 680 539 

Santa Eulàlia des Riu 1.104 829 2.144 792 

Es viver 807 658 1.644 808 

Sant Jordi 281 405 589 530 

Sant Antoni de Portmany 955 741 1.751 718 

Formentera 443 302 685 297 

Sant Josep de sa Talaia 454 387 790 188 

Total 5.486 4.508 10.617 3.963 

 

El pediatre i la infermera de pediatria d'atenció primària per la seua posició de primer nivell 

en el sistema assistencial i la seua accessibilitat, són la via natural d'entrada en el Sistema 

Nacional de Salut dels principals problemes sanitaris de la infància. Per tant, són 

responsables de proporcionar la planificació i la coordinació integrada dels recursos 
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interdisciplinaris en l'atenció primerenca i desenvolupament infantil, amb la qual cosa 

exerceixen un paper crucial per a una prevenció secundària més efectiva.  

 

Taula 22. Relació d'equips d'atenció primària de pediatria (2016). 

 Centre de Salut Pediatres Infermeres 

Eivissa i Formentera 8 16 14 

 

Taula 23. Recursos assistencials sanitaris del municipi d'Eivissa (Servei de Salut de 

les Illes Balears, IBSalut). 

SERVEIS SÍ NO QUANTITAT 

Hospital X  1 

Centre de Salut X  3 

Ambulatori  X  

Casa de Socors  X  

Titularitat privada X  1 

 
Taula 24. Hospitals i clíniques del municipi d’Eivissa (IBSalut). 

 Hospital de Can Misses 
Policlínica Ntra. Sra. Del 

Rosario 

Titularitat Pública Privada 

Transport Sí Sí 

Servei de ambulància Sí Sí 

Distancia del centre Menys de 5km Menys de 5km 

Servei de maternitat Sí Sí 

Campanyes de promoció 

de la lactància 
Sí Sí 

 

• Diabetis tipus I 

La diabetis tipus 1 pot presentar-se en qualsevol edat, no obstant això, és diagnosticada 

amb major freqüència en nens, adolescents o adults joves. A conseqüència d'aquesta 

malaltia autoimmune els nens que la pateixen han d'adaptar els seus hàbits alimentaris, 

d'higiene i físics amb l'objectiu de millorar l'evolució i pronòstic d'aquest trastorn. Encara que 

no comptam amb dades referents exclusivament al municipi d'Eivissa, el Departament de 

Pediatria de Ca Misses indica que actualment trobem 35 casos de menors en les Pitiüses 
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diagnosticats amb diabetis tipus 1, s'estima que 1 de cada 1.000 menors residents a les illes 

de Eivissa i Formentera pateix diabetis tipus 1. 

 

• Sobrepès i obesitat 

Si consideram la població menor de 14 anys d'Eivissa i Formentera trobam que 1 de cada 5 

menors pateix obesitat infantil (Departament de Pediatria de Ca Misses). De les últimes 

dades obtingudes s'estima que el 19% dels nens i nenes de les pitiüses pateixen sobrepès, 

xifres que ja superen les d'Estats Units que se situa en el 16%. Des del Departament de 

Pediatria informen de la falta de desenvolupaments estadístics que verifiquin aquests ràtios i 

tenguin en compte variables com el sexe i nacionalitat dels menors, ja que els professionals 

consideren que són factors determinants. 

D'altra banda, en el II Estudi Caser sobre Salut Familiar (2017) s'observa que en les Illes 

Balears el sobrepès infantil (14%) presenta una taxa inferior a la de nivell nacional (20,8%). 

 

• Embaràs no desitjats en menors 

Durant l'any 2016 es van registrar 3.022 interrupcions voluntàries d'embaràs als centres 

sanitaris de les Illes Balears (àmbit privat i públic). Trobem que el 0,56% d'aquests van ser 

per a menors de 14 anys i el 8,97% per a joves amb edats compreses entre 14 i 19 anys. 

S'estima que 3 de cada 10.000 menors de 14 anys sofreix un embaràs no desitjat amb la 

seua posterior interrupció a les Balears; la prevalença ascendeix entre les joves de 14-19 

anys a 5 de cada 1.000. 

 

Hàbits de risc 

A continuació es mostren les dades obtingudes en l'Estudi sobre consum de drogues en la 

població escolar d'Eivissa (CEPCA, 2018). 
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Gràfic 16. Prevalença de consum durant l'últim mes en joves de 14 a 18 anys. 

 

Gràfic 17. Mitjana edat primer consum considerant els joves entre 14 i 18 anys amb 

consum l’últim mes. 

 

Taula 25. Percentatges de consum segons edats. 
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Spice 0,3% 2,3% 5,2% 7,3% 
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Tranquil·litzants sense 
recepta mèdica 

0,8% 2,1% 3,9% 2,6% 

Metamfetamina 0,3% 0,7% 4,6% 4,0% 

Cocaïna 0,3% 1,4% 2,8% 4,6% 

bolets al·lucinògens 0,3% 1,2% 3,0% 4,6% 

LSD 0,0% 1,2% 2,7% 3,3% 

Amfetamines 0,3% 0,9% 1,9% 2,0% 

Ketamina 0,5% 0,9% 1,8% 2,6% 

Sàlvia 0,3% 0,7% 1,2% 2,0% 

Mefedrona 0,3% 0,7% 0,7% 0,7% 

Esteroides 
anabolitzants 

0,0% 0,7% 0,6% 0,7% 

 
Cap de les anteriors 99,00% 95,2% 88,7% 86,8% 

 

Discapacitat 

És difícil conèixer la prevalença real, principalment per les limitacions per identificar una 

discapacitat per sota dels 6 anys. 

• Segons el Pla d'Acció per a Persones amb Discapacitat de les Illes Balears, s'estima 

que un 2-3% presenta greus deficiències en néixer i un 6-8 % presenta algun trastorn 

o alteració del desenvolupament. 

• Per consensos professionals s'estima que un 7,5% de la població menor de 6 anys té 

una discapacitat. A les Illes Balears suposaria uns 5.842 infants entre 0-6 anys (2017). 

Segons l'Enquesta sobre Discapacitats, Deficiències i Estat de Salut de 2008 (INE), 

entre els menors de 15 anys la taxa de prevalença és d'un 5.6%. En la nostra 

comunitat autònoma això suposaria al voltant de 9.731 menors els que podrien 

presentar alguna limitació (2017). 

 

Taula 26. Prevalença discapacitat segons edat a Eivissa i Formentera (CAPDI, 2016). 

 

Edat Núm. Prevalença 

0 - 6 398 3,96% 

7 - 14 48 0,43% 

15 - 19 12 0,20% 

Total 458 1,70% 
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Actualment a Eivissa hi ha cinc centres educatius que tenen en funcionament aules UEECO, 

que són unitats educatives específiques en centres ordinaris, destinades a alumnes amb 

necessitats especials. Els centres són: IES Santa Maria, IES Blanca Dóna, IES Isidor 

Macabich, IES Sa Colomina i CEIP Portal Nou.  

A més trobam que la Conselleria d'Educació i Cultura, en col·laboració amb les conselleries 

d'Assumptes Socials, Promoció i Immigració i de Salut i Consum del Govern dels Illes 

Balears, gestionen el Pla Integral d'Atenció Primària. 

En el municipi trobem 10 associacions de persones amb discapacitat i malalties que reben 

subvencions de l'Ajuntament d'Eivissa: 

• APNEEF 

• ASPANADIF 

• ADDIF 

• APIES 

• APFEM 

• ADIMAS Ibiza 

• MAGNA Pitiusa 

• ADAA 

• ACTEF 

• ADISAMEF 

 

Estructures familiars 

Segons l'Estudi sobre consum de drogues en la població escolar d'Eivissa (2018), trobam 

que el 77,6% dels menors escolaritzats en centres de la illa d'Eivissa amb edats compreses 

entre 12 i 18 anys conviuen amb els seus progenitors; el 17,1% amb la seua mare; el 3,3% 

amb el seu pare; i el 2,0% amb altres. 

Entre els motius pels quals no viuen amb tots dos pares (considerant el 22,4% de la població 

de 12-18 anys), trobam: divorci o separació (77,1%), defunció del pare (8,0%), motius 

laborals (4,3%), defunció de la mare (2,9%), abandó (1,7%), relació difícil (1,3%), i altres 

causes (4,9%). 

Segons l'Estudi de Rutes Escolars Segures als Centres Escolars d’Eivissa (Estudi IMAT, 

2017) el 74,75% dels menors escolaritzats als centres del municipi disposen d'habitatge de 

propietat, mentre que el 25,25% ho fan en habitatges de lloguer (nivell de confiança del 95% 

amb un marge d'error del 2,67%). 
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6. VALORACIÓ 

6.1 DAFO TÈCNIC 

 

Amenaces Oportunitats 

• Gran càrrega lectiva dels centres de 
secundària: poc temps de dedicació per 
part dels centres d'educació secundària a 
treballar aspectes de l'educació no formar 
en horari lectiu. 
 
• Falta de personal per gestionar 
competències: moltes de les funcions i 
responsabilitats recauen en els municipis i 
aquests es veuen condicionats per la falta 
de personal per executar-les. 
 
• Polítiques no estables de participació 
social: en no comptar amb mecanismes 
consolidats la participació fluctua depenent 
dels interessos de les diferents parts. 

• Alta participació dels centres escolars 
en les activitats municipals: relació 
consolidada entre els centres i l'ajuntament 
i bona valoració de l'oferta educativa 
municipal per part dels centres escolars. 
• Noves tecnologies com a espais de 
difusió i participació: apareixen nous 
mecanismes que poden ajudar a generar 
processos participatius. 
• Disseny de la ciutat mitjançant el nou Pla 
General d'Ordenació Urbana de la Ciutat 
d'Eivissa (PGOU) des de nous paràmetres: 
El PGOU està adaptat i actualitzat 
recentment a les necessitats poblacions.  
• Àmplia oferta educativa municipal i de 
programes socioeducatives: continuïtat en 
la corporació de les iniciatives 
socioeducatives de les diferents àrees i 
departaments municipals. 

Debilitats Fortaleses 

• Falta de personal i de recursos: la 
dificultat de contractació de personal per al 
desenvolupament d'iniciatives noves i 
necessàries per a l'atenció a les diferents 
necessitats de la infància i l'adolescència. 
• Dificultats en la coordinació entre els 
departaments municipals: absència de 
mecanismes de treball en xarxa estables i 
consolidats entre els diferents 
departaments. 
• Dificultat en la coordinació amb els 
centres educatius de secundària: la gran 
càrrega lectiva escolar i la gran quantitat 
d'activitats de l'oferta educativa 
complementària que reben els centres 
dificulta la disponibilitat a la participació. 
• Dificultat en la participació dels joves: 
dificultat de trobar mecanismes i eines 
adaptats als interessos dels joves. 

• Bons Professionals: implicació i capacitat 
del personal tècnic per desenvolupar 
accions cap a la infància i l'adolescència a 
les seues respectives àrees. 
• Pressupostos-programes-projectes que 
són estables: estabilitat de les iniciatives 
destinades a la infància de les diferents 
àrees. 
• Programes especialitzats per diferents 
departaments: moltes de les àrees 
municipals gestionen de manera eficaç i 
eficient els recursos destinats a la infància 
i l'adolescència.  
• Coordinació amb centres escolars: 
existeixen mecanismes consolidats de 
relació entre els departaments municipals i 
els diferents centres educatius. 
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6.2 DAFO PARTICIPATIU JUVENIL 

 

 Amenaces Oportunitats 

Cultura 

• Informació poc accessible. 
• Condicions d'ús. 
• Infravaloració dels recursos 
culturals versus festa. 
• Preu accés als recursos. 

• Realització d'activitats destinades 
als joves. 
• Temàtica de les obres de teatre 
adequada al públic jove.  
• Creació sala d'estudi en Can 
Ventosa. 

Esports 

• Poques accions dirigides al 
manteniment dels recursos. 
• Preu accés als recursos. 
• Diferències de gènere en 
l'esport. 

• Ampliació dels horaris. 
• Beques i ajudes econòmiques. 
• Educació esportiva des d'edats 
primerenques. 

educació 

• Oferta formativa. 
• Comunicació amb els pares i 
professors. 
• Diversificació. 
• Sobrecàrrega lectiva. 

• Augmentar el nombre de docents. 
• Millorar l'accés a formacions 
universitàries: ajudes econòmiques, 
beques, disminució del preu. 
Ús de noves tecnologies en 
l'ensenyament. 

Oci i temps 
lliure 

• Poca oferta adaptada als 
joves. 

• Ampliar l'oferta d'oci alternatiu. 
Preus accessibles i ajudes 
econòmiques per accedir a 
activitats de centres privats. 

Participació 

• Estereotip dels joves en la 
societat i les seues 
conseqüències: principalment no 
se senten escoltats. 

• Augmentar el nombre de 
corresponsals. 
Compensar la participació. 

Salut 

• Exposats com a fumadors 
passius. 
En les activitats preventives no 
disposam de suficient temps per 
resoldre dubtes. 

• Augmentar el nombre de metges 
• Començar els programes preventius 
abans (de drogues i sexualitat). 
• Possibilitat de consulta anònima. 
• Programes de prevenció adaptats a 
l'actualitat. 

 Debilitats Fortaleses 

Cultura 
• Aspectes personals: motivació, 
mandra, interès. 
• Cura dels recursos. 

• Ciutat Patrimoni. 
 

Esports 

• Ús indegut dels materials. 
• Mals hàbits que condueixen a 
l'abandó de les activitats. 
Part dels joves no realitzen esports. 

• Pràctica per salut i gust. 

Educació 
• Aspectes personals: motivació, 
mandra, interès. 
• Pressió grupal. 

• Augment del nombre de professors. 
• Disminució dels preus de les taxes 
universitàries. 
• Beques i ajudes econòmiques. 
Utilització de noves tecnologies com 
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a mètode educatiu. 

Oci i temps 
lliure 

• Ús inadequat del temps lliure. 
Hàbits no saludables durant el temps 
d'oci. 

• Possibilitat que ofereixen alguns 
serveis de participar en el disseny i 
implementació d’activitats. 

Participació 

• Aspectes personals: motivació, 
mandra, interès. 
Desmotivació a causa de no sentir-se 
escoltats. 

• Treball conjunt. 
Possibilitat de realitzar les activitats 
que han planificat els joves. 

Salut 

• Hàbits d'alimentació (menjar ràpid). 
• Relacions sexuals sense precaució, 
sobretot associat amb el consum 
d'alcohol. 
Consum alcohol, tabac, cànnabis i 
altres substàncies. 

• Pràctica d’esport.  

 
 
7. CONCLUSIONS       

El present estudi es considera una eina fonamental per a la detecció de necessitats de la 
població infantil i juvenil del municipi d'Eivissa. En el present document es reflecteix part de 
la realitat social, econòmica i cultural del municipi des d'una perspectiva global de factors 
relacionats amb els menors tant directes com indirectes. 
  
La informació resultant és posterior a l'any 2015, per tant es considera un diagnostico 
actualitzat i concorde a la realitat. No obstant això, ens ha estat difícil accedir a dades 
específiques del municipi i hem hagut de reflectir dades relatives a nivell insular i/o 
autonòmic.  
 
Mitjançant l'anàlisi de les dades del diagnòstic i de la realització dels DAFO es van perfilar 
15 objectius adequats a la realitat del municipi. De les 15 propostes es van prioritzar les 
següents: 
 
1. Fomentar la participació dels joves en les activitats dirigides a ells. 
2. Actualitzar la normativa amb criteris reeducatius. 
3. Actualitzar els programes preventius. 
4. Treballar de forma coordinada les diferents àrees. 
5. Generar un pla de comunicació institucional cap a la infància i l'adolescència. 
 
Aquestes 5 propostes van ser les prioritzades de les següents 15: 
 
1. Estudi de necessitats i demanda de la infància i l'adolescència. 
2. Desenvolupament del Pla d'Igualtat. 
3. Modificar els reglaments de participació ciutadana. 
4. Actualitzar la normativa amb criteris reeducatius. 
5. Treballar de forma coordinada les diferents àrees. 
6. Millorar els espais i infraestructures destinades a la infància i l'adolescència. 
7. Actualitzar els programes preventius. 
8. Conscienciar de la cura de la ciutat en els joves. 
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9. Crear noves instal·lacions esportives. 
10. Fomentar la participació dels joves en les activitats dirigides a ells. 
11. Potenciar programes culturals i educatius. 
12. Generar un pla de comunicació institucional cap a la infància i l'adolescència. 
13. Crear un equip multidisciplinari per crear amb infància i família. 
14. Potenciar el Segell de Turisme Familiar. 
15. Crear habitatges i espais en el nucli històric. 
 
L'elaboració d'aquest estudi ha permès als diferents departaments municipals tenir una visió 
global de la situació de la infància i l'adolescència a nivell municipal. Aquest fet ha 
possibilitat la detecció i posterior planificació d'accions futures de forma més clara i real 
gràcies al treball transversal entre regidories municipals. 
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