
Parlen els nens i nenes 

QUÈ PROPOSEM PER 
MILLORAR EL NOSTRE 
BENESTAR? 

Ampliem les propostes 

ÀMBIT: RELACIONS ENTRE IGUALS 



Els amics i les amigues 

“M’ha agradat la pregunta de si 
estic satisfeta amb els amics que 
tinc perquè m'agrada recordar-
me a mi mateixa que tinc unes 

amigues estupendes” (Nena, 12 
anys) 

“No m’han agradat les 
preguntes dels amics perquè 

si fa poc que t'has enfadat 
amb algú, et fa sentir 

malament”  (Nen, 10 anys) 

Fins a quin punt esteu satisfets i satisfetes 
amb els nens i les nenes de la vostra classe 
i els vostres amics i les vostres amigues? 



Els amics i les amigues 

• La satisfacció dels nens i les 
nenes amb els vostres amics i 
amigues és força alta. 
 

• En canvi, la satisfacció amb els 
altres nens i nenes de la classe 
és força més baixa. 

 

Per què creieu que és diferent  la 
satisfacció amb els amics i 
amigues que amb els companys i 
companyes de l’escola? 

? 



Els amics i les amigues 

Què us sembla que hi hagi infants 
que no estan a gust amb els altres 
nens i nenes de la seva classe? 

Fins a quin punt estàs satisfet o satisfeta 
amb els altres nois i noies de la teva classe? 

? 

• 3 de cada 10 infants de 10 a 12 anys a 
Barcelona dieu que no esteu prou 
satisfets amb les companyes i companys 
de la vostra classe. 



Els amics i les amigues 

Per què creieu que hi ha infants 
que no s’ho passen bé amb els 
altres nens i nenes? 

Fins a quin punt estàs satisfet o satisfeta 
amb  els teus amics i les teves amigues? 

? 

• 2 de cada 10 infants de 10 a 12 anys a 
Barcelona heu dit que no esteu prou 
satisfets amb els vostres amics i 
amigues. 



Els amics i les amigues 

 La gran majoria dels nens i nenes creieu que 
teniu suficients amics i amigues, i que aquests 
solen tractar-vos bé o que us ajudaran si teniu 
un problema.  
 

 En canvi, hi ha menys nens i nenes que 
penseu que els vostres companys i companyes 
de classe us ajudaran si teniu un problema a 
l’escola. 

Com ha de ser i què ha de fer algú per què el considereu el vostre amic o 
amiga? ? 

Com és la relació amb els nens i les nenes 
de la vostra classe i  amb els vostres amics 
i amigues? 


