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

Marc i objectius

Retorn dels resultats, debat i propostes

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.

Després d’haver fet l’enquesta als vostres alumnes, volem:

Perseguim 3 objectius:

Per vehicular aquesta participació dels infants, la vostra col·laboració com a centre i com a docents
és absolutament valuosa i indispensable. Per això us demanem que considereu l’oportunitat d’incloure aquest retorn dins de la Programació General Anual del curs 2017/18 per realitzar-se entre els
mesos de novembre i febrer.

1. CONÈIXER què opinen els nois i les noies
respecte aspectes importants de les seves vides
com la família, l’escola o el barri on viuen, preguntant-ho a ells directament
2. INTERPRETAR amb els propis infants a partir
d’un retorn de resultats i una proposta de treball
a l’aula un cop es disposi de les primeres dades
3. PROPOSAR millores perquè des de les administracions públiques, les famílies i els centres
educatius s’emprenguin actuacions encarades a
millorar el benestar dels infants.
L’enfocament i metodologia d’aquest projecte volen fer efectiu el dret de cada infant de ser escoltat
i a vetllar perquè les seves opinions siguin tingudes
en compte en la presa de decisions dels temes que
els afecten (article 12 de la Convenció sobre els
Drets de l’Infant).

- compartir i debatre els resultats de l’enquesta amb els nois i noies
- conèixer les seves propostes de millora del seu benestar
En definitiva...

Volem tornar al vostre centre a partir de la tardor per fer un treball participatiu a l’aula!

Hem treballat una proposta:
LÚDICA: a través d’una experiència significativa en la què els infants s’ho passaran bé
FLEXIBLE: es pot modular segons les possibilitats de treball de cada centre
ACUMULATIVA: es construirà una agenda de propostes compartida a partir de les aportacions dels
nois i noies de les diferents escoles i de la selecció de les més votades
FORMATIVA: es desenvolupen competències de l’àmbit de l’educació en valors socials i cívics

Dimensió personal
C3: Questionar-se i usar
l’artumentació per superar prejudicis i consolidar
el pensament propi

Dimensió interpersonal
C5: Aplicar el diàleg com
a eina d’entesa i participació entre les persones

Dimensió social
C7: Analitzar l’entorn
amb criteris ètics per
cercar solucions alternatives als problemes

Proposta oberta als centres:

Més enllà del retorn que farem a tots els centres participants (taller 2), hem
preparat dues propostes opcionals que ajuden a complementar el treball: treball
previ (taller 1) i treball posterior (taller 3).

Concretem el retorn?
Amb aquest formulari, us demanem el següent:
- proposta de dates pel taller 2
- confirmació de si voleu fer també els tallers 1 i/o 3

Taller 1 (sessió opcional)

COM ÉS EL NOSTRE BENESTAR?

- Oferim, de manera opcional per aquells centres que ho desitgeu,
la possibilitat de realitzar un treball previ entorn als resultats globals
de l’enquesta des de la perspectiva dels drets de l’infant.
- El treball estarà liderat pel tutor/a del grup-classe, que comptarà
amb una guia didàctica per desplegar-lo.
- Mireu aquí el detall de la sessió.

Taller 2 (sessió garantida)

QUÈ PROPOSEM PER MILLORAR EL NOSTRE
BENESTAR?

- Un equip especialitzat es desplaçarà al vostre centre per dinamitzar un taller participatiu per tal que els infants reflexionin sobre part
dels resultats i formulin propostes per millorar el seu benestar.
- Estarà liderat per l’equip especialitzat, amb el suport del tutor/a.
- Durada flexible:
- taller curt* (1h)
- taller llarg (1,5h recomanat)
(*) Al taller curt hi ha menys temps per al debat i si no es comença puntual pot implicar renunciar a alguna de les dinàmiques previstes.

- Mireu aquí el detall de la sessió.

Taller 3 (sessió opcional)

AMPLIEM LES PROPOSTES

- Us oferim la possibilitat de realitzar un treball posterior al taller
participatiu per ampliar la reflexió al voltant dels resultats de l’enquesta o per formular més propostes.
- El treball estarà liderat pel tutor/a del grup-classe, que comptarà
amb l’orientació i material de suport dels tallers participatius.
- Mireu aquí el detall de la sessió.

Més informació
Consulteu al web el Projecte Benestar subjectiu de la infància
a Barcelona, amb la presentació general del projecte, fitxes
tècniques, notícies, etc.
Per aclarir qualsevol dubte en relació amb el projecte i la vostra participació: benestarinfancia@bcn.cat o 934 675 427
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.
Consulta la nostra pàgina web
Subscriu-te al nostre butlletí
Segueix-nos a Twitter @InstInfancia

Amb la vostra participació
contribuïm plegats a fer realitat els
drets dels infants. Gràcies!

