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1 Marc, objectiu i claus del programa  

2 Les 11 grans troballes sobre el benestar 
subjectiu de la infància a la ciutat 



Marc, objectius  
i claus del programa 



Programa municipal de: 
Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Realitzat per: 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
 
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 del programa  



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 

87 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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Objectius 



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

 Es parteix del reconeixement de les perspectives i capacitats pròpies dels infants com a: 
 

1. INFORMANTS CLAU (enquesta) 

2. INVESTIGADORS (co-interpretació dels resultats) 

3. CIUTADANS PROTAGONISTES (construcció de l’agenda de propostes i diàlegs amb els adults) 
 



Les 11 principals 
troballes sobre el 
benestar subjectiu de la 
infància a Barcelona 
 



→  Un 84% han respost “sí” a la 
pregunta sobre si el qüestionari els 

preguntava coses importants per ells/es 
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“Parlen els nens i les nenes” és un programa que ens aporta coneixement vàlid 
i rellevant sobre el benestar subjectiu de la infància 

 RECOMANEM QUE AQUEST EXERCICI DE CONEIXEMENT SIGUI PERIÒDIC EN EL TEMPS  

→    Els infants són informants vàlids: entenen el que se’ls 
pregunta; els patrons de resposta dels qüestionaris són coherents 
(99%); resultats també coherents amb resta de països a on s’ha 
passat la mateixa enquesta. 

“Crec que totes les preguntes de l’enquesta són importants perquè 
són part de la meva vida” 

“Crec que s’han preguntat les coses importants perquè un nen 
sigui feliç” 
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Centre d’Estudis d’Opinió (2015) 

La condició d’infant implica un biaix optimisme vital: els infants tendeixen a 
respondre més positivament que els adults quan se’ls pregunta sobre el seu 
benestar.  

Children’s Worlds: Rees i Main (2015) 

PER ESCOLTAR ELS INFANTS, CALEN UNES “ORELLES ESPECIALS”  
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Si bé la mitjana de satisfacció amb la vida en global és de 9 sobre 10, 3 de cada 
10 infants diuen no estar-ho prou (31%) i un 8% del total d’infants es 
manifesten obertament poc o gens satisfets 

ELS INFANTS QUE ES MOSTREN GENS O POC SATISFETS AMB LA SEVA VIDA O AMB ALGUN DELS 
SEUS ÀMBITS HAURIEN DE SER EL FOCUS PRIORITARI DE LES POLÍTIQUES D’INFÀNCIA 

→  En aquest context d’optimisme vital, és necessari 
posar una atenció especial en aquells infants que 
asseguren estar poc o gens satisfets perquè 
representen valors molt anormals entre les 
respostes dels infants. 

 



11 

LA MILLORA DEL BENESTAR DELS INFANTS NO DEPENEN D’ACTIVAR UNA ÚNICA PALANCA, SINÓ DE TENIR 
EN COMPTE ELS DIFERENTS ELEMENTS QUE EL CONFIGUREN 

 Un sol progenitor/a 
 Renda Baixa 
 Privació material 
 Dificultats personals 
 (Sexe) 
 (Origen pares) 

 Escolta adulta 
 Seguretat 
 Ús del temps 
 Satisfacció amb el propi cos 

3 de cada 10 infants diuen no estar prou satisfets amb la seva vida i un 8% es manifesten poc o gens satisfets 

 Passar temps amb la família 
 Passar-ho bé amb la família 
 Tenir suficients amics 
 Jugar a l’aire lliure 
 Sentir pares donen  llibertat suficient 
 Sentir-se segur a l’escola 

 Quantitat temps lliure 
 Llibertat que tens 
 Vida d’estudiant 
 Ús del temps 
 Escolta adulta 
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No existeix un “prototip” d’infant poc/gens satisfet amb la seva vida, sinó 
condicions de vida o experiències quotidianes que es donen menys 
freqüentment entre els infants menys satisfets 
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No podem entendre ni interpretar el benestar com un fet aïllat, sinó des d’una 
perspectiva a on totes les esferes de vida (personal, familiar, escolar, del barri, 
social i cultural) s’interrelacionen:  

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EBSIB-2017. Ajuntament de Barcelona 

LA MILLORA O EMPITJORAMENT DE LA SATISFACCIÓ DE LA VIDA DELS INFANTS EN UN DELS 
SEUS ASPECTES, IMPACTA SOBRE LA RESTA I SOBRE LA SATISFACCIÓ AMB LA VIDA EN GLOBAL 

Factors 
socials i 
culturals 

Barri i 
entorn 

Àmbit 
escolar 

Àmbit 
familiar 

Àmbit 
personal 

 



13 

Les claus del benestar que expressen els infants de BCN en 
ÀMBIT PERSONAL són: 

→Tenir bons nivells d’autoestima, que es relacionen especialment amb la satisfacció 
amb el propi cos i l’acceptació dels altres 
 

El 27% dels infants no se senten satisfets amb el seu cos, essent les noies les que presenten menor 
satisfacció. 

 
 

→ Gaudir d’una bona salut, que es relaciona amb la pràctica d’esport i una 
alimentació saludable 
 

Tot i que el 85% dels infants es mostra molt satisfets amb la salut, el 30% dels infants s’havien sentit 
bastant o molt estressats ens els darrers 15 dies, i el 31% havia tingut dificultats per dormir almenys 
un dia a la setmana. Els menys satisfets amb la salut són els infants amb dificultats físiques o 
d’aprenentatge. Tot que la pràctica de l’esport i/o exercici físic està molt generalitzat , les noies i els 
infants de rendes baixes en practiquen menys que la resta.  

 
 

→ Tenir temps lliure suficient per jugar amb altres infants, estar amb els amics i amb 
la família 
 

La meitat dels nens i nenes (52%) no estan prou satisfets amb la quantitat de temps lliure que 
tenen. Els infants demanen passar menys hores a l’escola i dedicar menys temps a estudis i a 
activitats extraescolars.  
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→ Sentir-se acompanyats i escoltats pels adults 
 
Les dades són molt favorables en aquest sentit, però entre els infants que no estan prou satisfets 
amb les persones amb qui viuen (18%), destaquen els conviuen amb un sol progenitor. Pel que fa a 
l’escolta adulta, el 38% no hi estan prou satisfets. 

 

 
→ Passar temps de qualitat en família 
 
Els infants expressen la importància de passar temps en família, però només el 57% parlen i es 
relaxen amb la seva família habitualment (almenys 5 dies a la setmana). Un 26% diuen no fer-ho 
mai o només 1 o 2 dies a la setmana. Els infants poc satisfets amb el temps que poden passar amb 
la família són més freqüents en els barris de renda baixa.  

 
→ Sentir que la família els  dóna prou autonomia per sortir amb els seus amics i 
amigues a jugar al carrer 
 
La meitat dels nens i nenes (47%) no estan prou satisfets amb el grau d’autonomia que els donen els 
seus pares i mares per sortir amb les amistats a jugar al carrer, un fet que ells i elles mateixes 
atribueixen a una sobreprotecció dels pares. 

Les claus del benestar que expressen els infants de BCN en 
ÀMBIT FAMILIAR són: 
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→ Més enllà dels aprenentatges, vetllar per la satisfacció amb la vida d’estudiant 
 

La satisfacció amb la vida d’estudiant està entre els aspectes menys ben valorats de la vida dels infants (42% 
no ho està prou), la qual cosa posa de manifest que l’escola és molt més que un espai d’aprenentatge i que 
les relacions amb el professorat,  amics i companys de classe són cabdals. El 35% no estan prou satisfets 
amb els companys, i un 25% no ho estan amb els amics.  

 

 
→ Percebre major suport per part del professorat quan tenen problemes, en especial 
d’assetjament 
 

El 44% dels infants pensen que el professorat no es preocupa prou per ells, el 44% diuen que no els 
escolten prou i el 37% no estan segurs que els mestres els ajudaran si tenen un problema. Els infants 
reconeixen que hi ha relacions conflictives entre companys (el 70% diuen que a la seva escola hi ha baralles 
almenys 1 dia a la setmana, i el 43% que els han deixat de banda almenys una vegada en l’últim mes) 

 
 
→ Major diversitat en els mètodes d’aprenentatge i la poca capacitat per decidir en 
l’entorn escolar 
 

El 26% dels infants no estan prou satisfets amb les coses que aprenen a l’escola i asseguren sentir-se més 
satisfets amb el seu procés escolar quan treballen més amb ordinadors  i menys amb llibres, quan realitzen 
més activitats a l’aire lliure i quan fan activitats de tipus més pràctic. I 7 de cada 10 infants perceben que no 
disposen de prou capacitat de decidir en el seu entorn escolar. 

Les claus del benestar que expressen els infants de BCN en 
ÀMBIT ESCOLAR són: 
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→ La disponibilitat de bons espais de joc 
 

La meitat dels infants de la ciutat (47%) no estan prou satisfets amb els espais del barri per jugar i 
divertir-s’hi, i es detecta una menor satisfacció entre els infants de barris de renda baixa. A més, el 
38% diuen que no juguen ni passen massa temps a l’aire lliure (mai, gairebé mai o 1 o 2 dies a la 
setmana), tot i ser un factor principal en la satisfacció global amb la vida. 

 

 
→ Percebre bones relacions amb els veïns i veïnes i trobar-se amb altres nens i 
nenes amb qui jugar 
 

El 34% dels infants manifestem no sentir-se prou satisfets amb el barri a on viuen. A més el 74% 
dels infants creuen que les persones adultes del barri no les escolten prou, i el 59% consideren que 
no són prou amables amb ells.  

 
 

→ Un entorn segur, net i no contaminat 
 

Els infants consideren la seguretat com una condició imprescindible per fer vida a l’aire lliure, però 
el 49% no se senten prou segurs al barri on viuen. La seguretat preocupa més als infants de barris 
de renda baixa i a les nenes.  

Les claus del benestar que expressen els infants de BCN en 
ÀMBIT BARRI són: 
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FACTORS SOCIALS, ECONÒMICS I CULTURALS que 
impacten en el benestar dels infants de BCN: 

→ Les situacions de dificultat econòmica 
 

La majoria d’infants de Barcelona estan molt satisfets amb les coses que tenen (83%) i la casa on viuen 
(79%), però tenen clara consciencia de les desigualtats entre els diferents barris i districtes de la ciutat i 
del fet que moltes famílies pateixen pobresa i dificultats econòmiques. El 22% dels infants es preocupen 
sempre o sovint pels diners de la seva família, i n’hi ha el doble entre els nens i nenes de barris de renda 
baixa.  
 

→ Les diferències de gènere 
 

Tot i que no s’identifiquen diferències significatives en la satisfacció global amb la vida, s’observen 
diferències significatives per gènere amb la imatge corporal, les amistats que tenen i la percepció de 
seguretat (les nenes estan menys satisfetes), mentre que amb la satisfacció amb la vida d’estudiant i els 
aprenentatges escolars (els nens estan menys satisfets).  
 

→ L’origen dels progenitors 
 

Els fills i filles de progenitors d’origen estranger estan significativament menys satisfets amb les amistats i 
els nens i nenes de l’aula, amb l’escolta adulta, així com amb la casa on viuen i, especialment, amb les 
coses que tenen (63,8% no n’està prou satisfet). 



18 

Estar satisfet amb la vida és clau per sentir-se feliç, ser optimista i 
tenir unes bones expectatives de futur 

  
 
 

VETLLAR PER LA SATISFACCIÓ DELS INFANTS AMB LA SEVA VIDA ÉS CLAU PER AFAVORIR L’OPTIMISME I BONES 
EXPECTATIVES DE FUTUR QUE, ALHORA, REVERTIRAN EN MILLORS TRAJECTÒRIES EDUCATIVES I LABORALS 

Relació percentual entre la satisfacció global amb la vida i les expectatives en la vida (gràfic 13) 

Font: Elaboració pròpia a 
partir de l’EBSIB-2017. 
Ajuntament de Barcelona 
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