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Parlen els nens i nenes 
El benestar subjectiu de la infància a Barcelona  
 

 

19 novembre 2018 



#AgendaInfants     #ParlenNensiNenes   #BenestarInfancia  

“Parlen els nens i nenes de 
Barcelona” és un programa 
municipal de coneixement 
sobre el benestar dels infants 
a la ciutat des del seu punt de 
vista i amb el seu 
protagonisme.   
 

Té per missió principal 
conèixer, per poder impulsar 
canvis concrets que millorin 
el benestar dels nens i nenes 
de Barcelona. 
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Programa municipal de: 
Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Realitzat per: 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona (Consorci públic) 
 
Amb la col·laboració de: 
Consorci d’Educació de Barcelona 
 
Amb l’assessorament de:  
Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (Universitat de Girona) 
  
 
 

Marc 



FASE 1 (curs 2016-2017) 
 

Objectiu: CONÈIXER EL BENESTAR DELS INFANTS   

ENQUESTA a 4.000 nens i nens de 10 a 12 anys 

FASE 2 (curs 2017-2018) 
 

Objectiu: INTERPRETAR i PROPOSAR MILLORES 

84 TALLERS participatius per interpretar els resultats 
i fer propostes de millora 

FASE 3 (2 cursos 2018-2020) 
 

Objectiu: PRESENTAR L’ AGENDA i OBRIR DIÀLEGS  

AGENDA amb 11 demandes, 115 propostes de 
millora i 5 sessions de diàleg amb plataformes de 

participació i representants de la ciutat 

Enquesta  

Interpretació  i debat Propostes i diàlegs (Agenda) 
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Programa: 3 grans objectius, en 3 fases 





Quin percentatge d’infants penseu que parlen 

i es relaxen amb la seva família habitualment?  



Quin percentatge d’infants penseu que no se 

senten prou segurs?  



Quin percentatge d’infants penseu que no 

estan prou satisfets amb la seva vida 

d’estudiant?  



Quin percentatge d’infants penseu que es 

preocupa sempre o gairebé sempre pels diners 

que té la seva família?  





Grup Altaveu: preparació 



Grup Altaveu: presentació Consell Municipal de 
Benestar Social i Acord per una Barcelona Inclusiva 



Grup Altaveu: presentació Grups polítics municipals 



Presentació Agenda dels Infants , escola Cervantes, 8 juny 2018 
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