BENESTAR SUBJECTIU DE LA INFÀNCIA A BARCELONA
Parlen els nois i noies: satisfaccions, percepcions i expectatives

Presentació

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, per
encàrrec de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament
de Barcelona, i en col·laboració amb el Consorci
d’Educació de Barcelona, duu a terme una Enquesta sobre el Benestar Subjectiu de la Infància a
Barcelona a 4.000 nois i noies d’entre 10 i 12 anys.
L’objectiu Conèixer com viuen i se senten respecte
aspectes importants de les seves vides com ara
la família, les amistats, l’escola o el barri, preguntant-los a ells directament.
La finalitat Crear coneixement per a què des de les
administracions públiques, les famílies i els centres
educatius, s’emprenguin actuacions encarades a
millorar el seu benestar.
La novetat Disposar de dades inèdites (l’enquesta
es passa per primera vegada a la ciutat) que recullen el punt de vista dels infants sobre el seu benestar. A més, es podrà comparar el benestar dels
nostres infants amb el d’altres països (el qüestionari parteix de l’enquesta internacional Children’s
Worlds).
Els actors La teva escola està entre les 50 escoles
seleccionades aleatòriament. La teva col·laboració
com a tutor/a és absolutament valuosa i indispensable per vehicular la participació dels infants.

Què us demanem als tutors i tutores?
La col·laboració es concreta en 3 senzills passos:
Desembre 2016-Gener 2017

RESERVAR UNA DATA PER ENQUESTAR AL VOSTRE GRUP CLASSE

- Cal que reserveu dia i hora a l’aula d’informàtica per cada grup classe.
- Passarem l’enquesta a tots els alumnes de 5è i 6è:
- Escoles d’una línia: 2 grups classe (5è i 6è)
- Escoles de dues línies: 4 grups classe (els dos grups de 5è i els dos de 6è)
- Escoles de tres línies o més: 4 grups classe (els escollirem aleatòriament)
- Entre desembre i gener ens posarem en contacte amb vosaltres per prendre nota de
la data que ens hagueu reservat.

Gener - Març 2017

DIA QUE PASSEM L’ENQUESTA A L’ESCOLA

- Dues persones vindran a l’escola per passar l’enquesta a l’aula d’informàtica, i portaran tauletes per aquells alumnes que no disposin d’ordinador.
- Necessitem disposar d’1h per a cada grup, tot i que el qüestionari es contesta amb
una mitjana de 35 minuts.
- La vostra presència durant l’enquestació ens serà de gran ajuda per presentar-nos, organitzar els alumnes i per indicar-los a on anar quan acabin per no destorbar els altres.

Octubre 2017-Desembre 2017

DIA PER DEBATRE ELS RESULTATS AMB ELS NOIS I NOIES

- Desitgem tornar a la vostra escola per fer el retorn i la interpretació dels resultats
amb els alumnes, així com debatre’ls i explorar les seves propostes d’acció encaminades a millorar el seu benestar.
- Al setembre ens posarem en contacte amb vosaltres per agendar una sessió de retorn amb els nois i noies que llavors faran 6è. Durant la sessió, que durarà 1 hora, un
dinamitzador/a presentarà els resultats i conduirà el debat.

Sobre el qüestionari L’Institut Infància i Adodescència de Barcelona:
el nostre compromís
L’objectiu d’aquesta enquesta és conèixer
com és el benestar subjectiu dels infants a la
ciutat de Barcelona.
Els preguntarem sobre la seva satisfacció,
percepció i valoració d’aspectes diversos de
les seves vides com ara la família, les amistats, l’escola, el barri on viuen o sobre ells
mateixos.
Si voleu conèixer els continguts amb més
detall, podeu consultar la fitxa tècnica del
qüestionari.

Més informació

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona som un instrument públic dedicat al coneixement per acompanyar l’administració local en el seu paper de garantia dels drets d’infants i adolescents i en la transformació de la ciutat per tal que sigui més adequada per viure-hi la infància i l’adolescència.
Som un consorci adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i integrat també per la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, regit per un Consell de Govern amb representació de les institucions consorciades.
El nostre compromís és fer avançar els drets de la infància, és per això que aquest projecte parteix del dret
de cada infant de ser escoltat i poder expressar lliurement les seves opinions (article 12 de la Convenció
Internacional dels Drets de l’Infant). Volem que els nois i noies siguin els informants i no les persones que
en tenen cura. També volem debatre amb ells els resultats de l’enquesta i identificar les actuacions que
puguin incidir més en el seu benestar.

Tota la informació sobre el projecte a:
www.institutinfancia.cat/projectes/benestar
Entre d’altres, hi trobareu:
- presentació general
- fitxa tècnica del qüestionari

Des de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona garantim la confidencialitat de les respostes i la seguretat de la informació en compliment de la legislació vigent sobre protecció jurídica del menor (Llei Orgànica 1/1996). Les respostes emmagatzemades no contindran dades d’identificació personal, per la qual cosa
queda garantit l’anonimat de tots els nois i noies.

Per aclarir qualsevol dubte en relació amb el
projecte i la vostra participació:
benestarinfancia@bcn.cat o 934 675 427

Gràcies per participar en el projecte
i fer-lo possible!

Més informació sobre l’Institut Infància i
Adolescència de Barcelona a:
www.institutinfancia.cat
@InstInfancia
www.institutinfancia.cat/butlletins (podeu
fer la vostra subscripció al butlletí periòdic)

