Lleure, Educació i Cultura
El lleure, sempre educatiu
La cultura, sempre de proximitat

Treballem per consolidar
un sector empresarial
amb visió de futur

Gener de 2016
Vallirana, 69, baixos 2a – 08006 Barcelona – NIF G-62828488
Tel. 93 418 02 57 – Fax.93 417 63 23
www.acellec.cat - acellec@acellec.cat

Quinze anys d’història
El setembre de 2001 es va constituir l’Acellec, una associació patronal
d’empreses d’educació, lleure i cultura, amb vocació d’agrupar i liderar
totes aquelles societats mercantils que operen en l’àmbit territorial
català i que dediquen la seva activitat a l’educació en el lleure i a la
gestió i la promoció de la cultura de proximitat, d’acord amb uns
paràmetres de qualitat pedagògica i cultural elevats.

Activitat intensa
L’Acellec va impulsar i firmar el primer Conveni Col·lectiu del Lleure
Educatiu i Sociocultural, un instrument vital per a la consolidació i
regulació del sector. Hem estat agents decisius en la renovació i
signatura del segon i del tercer conveni, actualment vigent. Avui som, al
costat de la resta d’agents socials, una garantia del compliment del
conveni i del seu impuls per tal que les administracions l’assumeixin com
a marc regulador de referència per a la contratació pública.

Serveis i suport als associats
Les empreses associades coordinen la seva acció pública per elaborar i
difondre un discurs de professionalització i promoció de la qualitat en la
seva activitat econòmica. Reben diversos serveis de l’associació, entre
els quals destaquen la formació, l’assessorament i el suport jurídic, la
promoció i difusió pública i l’impuls d’accions de responsabilitat social.

Una acció integrada
L’Acellec forma part de la patronal multisectorial catalana Cecot, i està
integrada en la Foesc, una federació estatal que agrupa les
organitzacions de referència a les diferents comunitats autònomes de
l’estat. Així mateix, som firmants d’una trentena de convenis i acords
amb organitzacions socials, educatives, universitàries, culturals i
professionals de tot tipus per desenvolupar els seus objectius associatius
i per contribuir al bé comú.
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La tasca de l’Acellec,
àmpliament reconeguda
per les institucions

Reconeixement Cecot
en la categoria d’Associació, per
l’impuls al desenvolupament
empresarial dels seus associats

Nit de l’Empresari 2011

Premi Catalunya
d’Educació 2010
per la tasca federativa duta a terme en el
camp del desenvolupament, la visibilitat i la
consolidació del lleure educatiu a Catalunya
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Els èxits de les empreses
associades són èxits
també per a la comunitat i
els drets socials
Exempció d’IVA en menjadors
escolars
Una intensa campanya de quatre anys de
l’Acellec ha acoonseguit que el Govern de
l’Estat reconeixi el 2015 que els nostres
serveis educatius, d’acord amb les directives
europees, són exempts d’IVA.

Dimensionem el sector de la
Cultura de Proximitat

Amb el suport del Consell Nacional de la Cultura i
de les Arts i de l’Institut Català de les Empreses
Culturals, el 2015 vam elaborar el primer estudi
quantitatiu sobre el sector de la cultura de
proximitat a Catalunya. El 2016 ampliem el treball
amb una anàlisi qualitativa.

Impulsem el projecte Colònies
i Educació
Posem en marxa una plataforma ambiciosa
per garantir el futur de les colònies escolars i
promoure la seva integració en el sistema
educatiu català.
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L’Acellec
demostra diàriament que

és possible
fer empresa i
educar

contribuir al benestar
social dels nostres
ciutadans i promoure
l’activitat econòmica

compatibilitzar la
rendibilitat social i la
rendibilitat econòmica

desenvolupar un àmbit
d’activitat que faci de l’educació
i la cultura el seu nord i
convertir-lo en un sector
estratègic per al país
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Acellec: pes específic
62 empreses associades

100 milions de facturació anual

17.000 contractacions laborals l'any

7.000 llocs de treball l'any, de mitjana

Pioners en el sector dels serveis educatius

Lideratge en el sector de les cases de colònies

Excel·lència en el sector dels serveis culturals
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Acellec: generem activitat
420.000
estades anuals en
cases de colònies

60.000
nois i noies en
activitats
extraescolars
315
projectes
culturals

20.000
usuaris
setmanals en
serveis a la
joventut

40.000
usuaris
setmanals en
equipaments
culturals

150.000
menús diaris en
menjadors
escolars

40 cases
de
colònies

510 centres
escolars
d’infantil,
primària i
secundària

90
activitats
educatives
a l’estiu
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Acellec: una estructura eficient

L'associació
patronal
La Fundació
del Lleure
Educatiu i
Sociocultural

L'Escola Efa

Acellec

Darrere de les sigles de l’Acellec hi ha una estructura de
treball que intenta desenvolupar els instruments més
adequats per a l’assoliment de les seves finalitats.
Les tres potes sobre les quals es fonamenta el seu pla d’acció
es constitueixen jurídicament com a associació patronal,
fundació privada i escola de formació per donar resposta a les
diferents necessitats del sector
Les tres peces es complementen i cobreixen l’ampli ventall
d’actuacions possibles, amatents a les dificultats o
circumstàncies canviants a què calgui donar resposta.
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L’associació patronal
Promoció i desenvolupament empresarial
Defensa dels drets dels seus associats
Catàleg de serveis per millorar la qualitat i l’eficiència
Consolidació i creixement com a sector econòmic
Propostes de planificació estratègica per al sector
Interlocució amb l’administració
Col·laboració amb la resta d’agents socials

La Fundació

Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural
La defensa d’un model educatiu
L’oci i el lleure com a eines educatives
Els professionals com a mediadors educatius i
culturals
L’aposta per la cultura de proximitat
L’acció de responsabilitat social de les nostres
empreses
Espai per a l’opinió, el debat i la discussió
L’impuls a la innovació

L’Escola Efa
La professionalització del lleure i l’oci sociocultural
La construcció de nous perfils professionals
El disseny i la normalització de l’oferta formativa per
al lleure i la cultura de proximitat
L’aproximació entre el sistema educatiu i l’empresa
Reciclatge i capacitació professional per a l’empresa
Més de 350 titulacions de monitors i directors de
lleure i 1.800 alumnes l’any
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Acellec: voluntat estratègica
Tres objectius centren la feina de la nostra organització

1
Consolidar,
estructurar i
visualitzar un sector
d’activitat
empresarial amb un
volum remarcable
de negoci però amb
dinàmiques i
models de gestió
molt dispersos

2
Donar suport i
acompanyar els seus
associats en el camí
de consolidar les
seves estructures
empresarials i de
representar-ne els
interessos davant de
l’administració i la
resta d’agents
socials

3
Promoure la
professionalització
del lleure educatiu
i sòciocultural i
dimensionar-lo
com a sector
econòmic de
centralitat
creixent.

Intervenim en tres sectors clau
per al progrés i la cohesió del país

Lleure
Generem oferta de
qualitat per a l’oci i
lleure d’infants i
joves
Prestem servei de
primera necessitat a
les famílies
Construïm
alternatives a l’oci
de consum
Oferta de turisme
juvenil amb
contingut educatiu
Casals d’estiu i
activitats de
vacances
monitoratge

Educació
Serveis educatius en
menjadors escolars,
acolliments i
activitats
extraescolars
Disseny i aplicació de
programes educatius
en àmbit escolar i
complementaris
Cases de colònies
com a part del
sistema educatiu
català
Desenvolupem el
vessant educatiu de
l’esport

Cultura
Serveis de cultura
de proximitat
Gestió de centres
cívics, cases de
cultura i
equipaments
socioculturals
Projectes i serveis
museístics
Polítiques de
joventut
Gestió de serveis
culturals
Iniciació a
disciplines
artístiques
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Actuem amb intenció global i integradora
Hem impulsat el Conveni Col·lectiu del Lleure
Educatiu i Sociocultural i en som interlocutors
essencials
L’activitat de les nostres empreses equilibra el
territori. Tenim presència en 35 comarques

La nostra activitat econòmica ofereix ocupació a
col·lectius en risc d’atur estructural com els joves i
les dones de mitjana edat
Col·laborem en la redefinició de currículums i
invertim esforços en projectes per acostar el món
educatiu i el de l’empresa

Prestem serveis que defineixen
qualitativament alguns elements singulars del
sistema educatiu català

Construïm per la via pràctica un model de cultura
de proximitat que concilia la prestació externa de
serveis públics amb la qualitat i la sostenibilitat
econòmica de l’oferta
Impulsem i promovem els valors del
lleure educatiu des de la iniciativa privada
i amb la garantia de la professionalització
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Fites assolides l’any 2015
Assolim el màxim nombre d’empreses
associades des de la fundació de
l’associació: 62
Aturem el model de l’acord marc per a la
contractació de serveis de menjador
escolar, que qüestiona el caràcter
educatiu del servei i allunya la decisió
dels centrse educatius
Acordem amb les principals facultats
d’Eduació de les universitats catalanes al
convocatòria d’un premi a la recerca
sobre els valors pedagògics de les
estades en colònies per als treballs de
grau dels estudiants
Describim per primera vegada el sector
de la Cultura de Proximitat i definim els
perfils professinals que l’integren
Signem amb el Govern i altres 10
organitzacions el Codi de Bones
Pràctiques en la Contractació Pública de
Serveis d’Atenció a les Persones
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62 empreses associades
+ Temps Lliure
7 I Tria
Àbac
Active English
Alba Serveis
Alcoes
Aprèn Jugant
Cal Petit Casa de Colònies
Calaix de Cultura
Campi qui Jugui
Closques!
Cultura itinerant
Dacor, Eduació i Esport
Darte
Divertàlia
Dlleure
Ecoataula
Eduk-b
Edulònia
Eix Estels
ELA
Euma, Serveis Escolars
Fora d’Hores
FRoca
Icono Serveis Culturals
Iniciatives i Programes
ISS Activa Educacional
ITD
Itinere, Serveis Educatius
Jan BCS
L’Auró
La Plec, Serveis de Lleure

L’Esquirol Nautra i Lleure
Llapis
Lleure dos mil
Lúdic 3
M'Penta
Magmacultura
Monitoratge i Cuina
Montse Monitors
Nou Idiomes
Prat Actiu !!
QSL, Serveis Culturals
Quiràlia
Red Balloon
Rosa dels Vents
Safis Sports
Scolarest
Sel Lleure
Super Espot
Tasca
Tea, Difusió Cultural
Temps de Lleure, OSM
Teno
Tot Oci
Triki Nyaki
Tuti, Serveis Pedagògics
Via Lleure, Serveis
Educatius
Vallès de Serveis a Escoles
Vilanova Esplai
Xenòlit, Serveis Formatius i
de Lleure
Xtra, Esport i Lleure

13

El Catàleg EFA multiplica per cinc la seva
oferta de serveis i cursos

10 àrees formatives
Cultura de proximitat
Expressió artística
Serveis a la joventut
Serveis escolars
Tècniques de dinamització
Esport educatiu
Medi ambient
Salut, seguretat i prevenció
Comunicació i màrqueting
Gestió d’empreses

Nova plataforma e-learning
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L’Acellec actua com a interlocutor autoritzat
per les nostres empreses en 12 línies de
treball amb l’administració i agents socials


Participem en un grup de treball amb la Direcció General de Contractació Pública
per al seguiment del Codi de Bones Pràctiques en la Contractació Pública en
Serveis d’Atenció a les Persones



Som membres del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona



Membres fixes de la Comissió Paritària de Seguiment del Conveni Col·lectiu del
Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya



Interlocució amb el Departament d’Ensenyament per a la definició del model de
contractació dels serveis de menjador escolar, amb respecte al seu caràcter
educatiu i amb la voluntat que els centres d’ensenyament participin en els
processos de decisió contractual



Col·lobaració amb projectes de qualitat educativa amb la Fundació Jaume Bofill



L’Acellec exerceix la presidència de la Federación Estatal de Organizaciones
Empresariales de Ocio Educativo y Animación Sociocultural (FOESC) i en va ser
membre fundador i impulsor.



Lideratge, a nivell estatal, del conveni del lleure professional, acordat durant
2015. Membre estable de la Taula de Seguiment del Conveni.



Col·laboradors del moviment per la Reforma Horària



Interlocució estable amb el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) i
amb l’Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC) per a la conceptualització del
sector de la cultura de proximitat i per a la recollida de dades estadístiques per
avaluar el seu impacte econòmic.



Impulsors, al costat de la Confederació (3r sector) i l’ACCAC, del projecte Colònies
i Educació, d’impuls de les colònies escolars



Interlocució amb la Direcció General de Joventut per a la reforma dels decrets
137 i 140 que regulen les activitats de lleure per a menors i les instal·lacions
juvenils.



Col·laborem amb l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de
Joventut (AcPpJ) en l’impuls de la Plataforma de Bones Pràctiques en Joventut.



Conveni amb el Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya per
compartir projectes de formació per a professionals



Acord amb les facultats d’Eduació de les universitats catalanes per a la creació
d’un premi de recerca sobre valors pedagògics de les colònies per a projecte
d’estudiants de fi de grau
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L’Acellec ofereix múltiples serveis i
avantatges als seus associats per facilitar el
desenvolupament empresarial
 Serveis de corredoria d’assegurances i de prevenció de riscos laborals a mida,
adaptades al sector i amb preu avantatjós respecte a la mitjana del mercat.
 Servei de gestoria en l’àmbit fiscal, comptable, financer i de protecció de dades a
preu reduït.
 Servei d’implantació de sistemes de qualitat qualitat ISO 9001.
 Servei d’implantació, seguiment i assessorament en materia de protecció de
dades
 Negociació conjunta de pressupostos en serveis específics d’interès per a les
empreses del sector, a petició.
 Suport i assessorament per a la creació de plans de negocia per a emprenedors
 Servei d’acompanyament per a la creació de projectes educatius vinculats a
qualsevol àmbit de servei del sector
 Atenció a consultes sobre aspectes jurídics, fiscals, laborals, comunicacionals o
de qualsevol altra naturalesa que afecti al sector. Atenció telefònica o telemàtica
directa o bé derivada a serveis especialitzats, si fos necessari.
 Ús gratuït d’un espai de reunió, formació o per a la realització d’entrevistes
professionals o comercials a la seu de l’Acellec, a Barcelona, prèvia reserva.
 Serveis formatius preferents, a través de l’Escola Efa (Escola de Formació de
l’Acellec), que inclouen:






Accés a formació gratuïta per als treballadors de l’empresa en el marc del
Pla Sectorial de Formació, subvencionat pel Consorci de Formació
Continua.
Descomptes de fins al 20% en tota l’oferta formativa i de serveis de
l’Escola Efa.
Gestió gratuïta de la formació bonificada.
Elaboració de formació a mida per a qualsevol necessitat dels treballadors
de l’empresa.

 Accés com a soci de ple dret a tots els serveis que ofereix l’organització patronal
CECOT, a la qual està vinculada l’Acellec.
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Acellec: prioritats 2016
1. Celebració del quinzè aniversari de l’Acellec

2. Desplegament del projecte Colònies i Educació

3. Definició d’estàndards de qualitat en menjadors escolars

4. Descripció i difusió del sector de Cultura de Proximitat

5. Cooperació amb centres universitaris

6. Impuls de la recerca i la innovació en el sector

7. Increment representativitat de l’Acellec en el sector

8. Adaptació del conveni al sector Cultura de Proximitat

9. Seguiment de qualitat en la contractació pública

10. Suport emprenedoria i professionalització al sector
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Acellec: fites 2016

Pla Estratègic
2016
Implantació
projecte
educatiu
Escola Efa

Construcció
d'una
plataforma
virtual del
sector

Estudis
d'impacte
del sector

Impuls
d'iniciatives
innovadores

Aplicació
projecte de
formació
online

Creixement
del nombre
d'empreses
associades

El valor de l’educació i la cultura
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