Buits d’informació
o Sense dades per a Menorca. Ex1. Tenim
dades de tractament per drogoaddicció,
però desconeixem el % de població amb
conductes de risc o el nivell de consum.
Ex2. Falta informació sobre relacions
familiars.
o Dades desfasades. Ex. darrera enquesta de
drogoaddicció va ser el 2006.

Cultura estadística

Consciència de la importància de les
dades per a la intervenció
Manca competències professionals
o Maneig base de dades
o Capacitat d’anàlisi
Manca condicions estructurals
o Recursos econòmics
o Temps

Àrea Benestar Social

No comparables
No explotables /
no explotades

Infomació serveis socials:
Unificació de criteris en els registres de Serveis
Socials.
Elaboració dels indicadors DEC
SIUSS  HSI. Implantació al llarg d’aquest any del
nou programa, procedent de l’IMAS. Més eficaç i
adaptat a l’administració electrònica.
Informació educativa:
Pàgina web Conselleria. Disposam algunes dades
desagregades per illes (Convivexit, PISA, informes
anuals).
GESTIB. Dades per illes i centres. Accés a dades
estadístiques per part de personal extern a la
conselleria?

Conselleria Educació
CAIB

Disperses
No
homogeneïtzades

APTITUD

Proposta indicadors educatius del CEME:
En el marc del Pacte per l’Educació.
Anar més enllà dels indicadors tradicionals de
l’educació.
Elaboració de l’informe anual perceptiu sobre l’estat
de l’educació.
Estudis plantejats.
Aplicació de l’enquesta FOESSA a Menorca
o El disseny està preparat, només falta executar-lo.
o L’enquesta la formen 68 preguntes, que mesuren
tres dimensions: econòmic, ciutadania i socialrelacional.
o FOESSA aportaria formació; OBSAM l’aplicació de
l’enquesta; i Càritas la interpretació de les dades.
Estudi de la percepció immigració. Proposta en
procés d’elaboració per part de la Comissió Tècnica
de la Immigració i OBSAM.

Consell Escolar de
Menorca

Dades

EINES

Entitats socials / AAPP

PROBLEMÀTIQUES DETECTADES

Alfabetització TIC
Formació

Interpretació de
les dades

IME
OBSAM
?
Sistematizar les
dades
Coordinació i
Col·laboració
Compartir
informació

GENERAR CULTURA
ESTADÍSTICA
AVALUAR I ANALITZAR
INTERVENIR PER
TRANSFORMAR

ESQUEMA RESUM DE LA JORNADA SOCIOEDUCATIVA

