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 LA CONVENCIÓ DELS DRETS DE L’INFANT, ratificada per Espanya l’any 1989, obliga les 
administracions públiques a un desplegament progressiu dels drets de l’Infant  

Amb el programa 
“Parlen els nens i 
nenes” es concreta 
l’obligació de 
l’administració 
pública de fer efectiu 
el dret dels infants a 
ser escoltats i que 
les seves opinions es 
tinguin en compte.  

1. Enfocament de drets... 
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... i principis d’actuació 

“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.  

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

1. INFORMANTS CLAU : enquesta 

2. INVESTIGADORS : interpretació dels resultats 

3. CIUTADANS PROTAGONISTES : construcció de l’agenda de propostes i diàlegs amb els adults 
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FASE 1 (curs 2016-2017) 
 

Objectiu: CONÈIXER EL BENESTAR 
DELS INFANTS  (ENQUESTA) 

FASE 2 (curs 2017-2018) 
 

Objectiu: INTERPRETAR - PROPOSAR 
(TALLERS PARTICIPATIUS) 

FASE 3 (2 cursos 2018-2020) 
 

Objectiu: PRESENTAR i OBRIR DIÀLEGS  

(AGENDA INFANTS, GRUP ALTAVEU) 

2. Programa circular: 3 fases x 3 objectius    

Enquesta  

Interpretació  i debat Propostes i diàlegs (Agenda) 
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 4.000 nens i nenes de 5è i 6è de primària (el 15% dels infants entre 10 i 12 anys a la ciutat) de 52 
escoles dels 10 districtes de Barcelona, han contestat una enquesta validada internacionalment 
(Children’s Worlds) per informar als adults sobre com se senten en diversos àmbits de la seva vida.  

 

 S’espera repetir l’enquesta cada 4 anys (nova edició l’any 2021) i  convertir-la en una eina periòdica 
de recollida de dades subjectives per complementar dades objectives de condicions de vida de la 
infància. 

  
 
 “Ha estat una experiència 

curiosa perquè no passa 
cada dia que t’enquestin 
ni tampoc que persones 
que estan fent un projecte 
important et preguntin 
coses sobre tu: m’ha fet 
sentir important”  
(nena, 11 anys) 

3. Més que una enquesta: una eina de coneixement 
periòdica, robusta i d’ampli abast social 

→  INFANTS QUE RESPONEN EN 1A PERSONA 
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http://www.isciweb.org/?CategoryID=158
http://www.isciweb.org/?CategoryID=158
http://www.isciweb.org/?CategoryID=158
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/infok-16052017/video/5667706/?platform=hootsuite


 
 
 

El 69 % dels nens i nenes de la ciutat ha dit que està 
totalment satisfet amb la seva vida en global, mentre 
que el 31 % restant manifesta no estar-ho prou. 

Del conjunt d’infants enquestats, un 8 % manifesta 
estar poc o gens satisfet amb la seva vida.  

4. Visió integral de la infància i mirada 
específica als qui expressen menys benestar 
  
 S’explora el benestar de tota la infància (franja 10 a 12 anys – mostra representativa), però sense 

renunciar a una mirada específica als infants que expressen menys benestar: quants són? com 
són? 
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Els nens i nenes de 
Barcelona volen més 
temps per a ells i 
guanyar en autonomia 
personal.  Estan poc 
satisfets amb la seva 
vida d’estudiant i volen 
que els adults se’ls 
escoltin més. 

? Per què? Què podem fer 
perquè estigueu millor?  

 S’explora el benestar en tots els àmbits de la vida de l’infant tenint en compte no 
només les condicions de vida materials, sinó també les relacionals.  
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TALLERS PARTICIPATIUS 
 

2.000 nens i nenes de 6è i 1r d’ESO de 43 escoles participen als 84 tallers de retorn dels 
resultats  de l’enquesta, ens ajuden a interpretar-los i formulen 5.000 propostes de millora 
del seu benestar. 
 

→  INFANTS QUE INVESTIGUEN I PROPOSEN MILLORES 
“M’ha agradat molt 
que ens ho 
preguntessiu a 
nosaltres perquè som 
nens i la gent adulta 
normalment no ens 
demana tant l’opinió. 
Espero que aquest 
projecte tingui un bon 
resultat i que els nens i 
les nenes se sentin 
millor”  (nen, 12 anys) 

5. Més que un retorn: interpretar els resultats amb 
els infants ... 
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http://beteve.cat/nens-canvis-entorn-enquesta/


RESULTATS: 4 de cada 10 infants de 10 a 12 anys a Barcelona heu dit 
que no esteu prou satisfets amb la vostra vida d’estudiant 
 
INTERPRETACIÓ:  
 
 
 
 
 
 
 

Per què creieu que hi ha nens i nenes  poc 
satisfets amb la seva vida d’estudiant? ? 

Per exemple... 
 
 
 
 
 
 

 

11 



→  9 propostes per tenir menys temps d’estudi i més temps lliure per 
estar amb els amics 

....i recollir les seves propostes de millora 

 La millora del benestar és cosa de tots, per això les propostes dels infants s’adrecen a l’Ajuntament i 
altres administracions, a les escoles, a les famílies i a coses que poden fer ells i elles mateixes per 
millorar el seu benestar  
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6. Més que propostes: una agenda pròpia ... 

 Les 5.000 propostes recollides als tallers es sintetitzen en 11 demandes i 115 propostes d’acció 
seguint 3 criteris: reiteració, abast territorial i potencial d’impacte de les propostes en el benestar 
dels infants. 

11 DEMANDES                                                                                    115 PROPOSTES D’ACCIÓ 
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https://www.youtube.com/watch?v=3gCnJfxIU5M


 
 
 

...i obrir diàlegs amb els adults 

 

Com a ciutadans actius, amb interessos i necessitats 
pròpies i capacitats creixents, els nois i noies del 
Grup Altaveu tenen l’encàrrec de l’Ajuntament de 
Barcelona de donar a conèixer, fer campanya i obrir 
diàlegs al voltant de l’Agenda dels infants amb 
responsables polítics, serveis municipals, entitats i 
agents socials de la ciutat. 

L’ Agenda dels 
infants en 3’45’’ 

1ª Trobada del Grup 
Altaveu, el 19 de juny a 
Barcelona 

EL GRUP ALTAVEU, són una trentena de nois i noies d’entre 11 i 
13 anys de tots els districtes de Barcelona que han participat en 
el programa “Parlen els nens i nenes”.   
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https://youtu.be/LFs43H4YoWg
http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2018/06/20180608_Agenda_infants.pdf


Preparar-se per presentar l’agenda 
 

Realitzem sessions de treball per tal que els nois i noies se sentin còmodes i preparats per 
presentar l’Agenda i obrir diàlegs amb els adults 

 
  PÒSTER: sessió de treball 

en la que s’elabora un 
póster per cada demanda 
de l’Agenda 

 FOTOGRAFIA: sessió de 
treball en que les 
demandes s’expressen 
mitjançant una fotografia 

 CAPSES: sessió de treball 
en que les demandes 
s’expressen mitjançant 
una capsa decorada 
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→  CIUTADANS PROTAGONISTES !! 

“Sento que m’han pres 
atenció, i això m’ha 
agradat”   (nena, 12 anys) 

 
“ [les propostes] 
podran produir una 
reacció i crec que hi 
haurà canvis a la 
ciutat”  (nen, 12 anys) 
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https://www.youtube.com/watch?v=3gCnJfxIU5M


+ Info del programa 

→ ENQUESTA 
Informe Primeres dades de l’Enquesta Benestar subjectiu de la infància a BCN 
Qüestionari en català  
Qüestionari en castellà  
 

→  TALLERS PARTICIPATIUS 
Guia didàctica per treballar a l’aula els primers resultats de l’enquesta  
Presentacions sobre els diversos tallers (enllaços al final) 
 
→  AGENDA DELS INFANTS 
Agenda dels infants (en PDF)  
Agenda dels infants (Vídeo) 
Presentació de l'Agenda dels infants (8 juny 2018) 
 
 

barcelona.cat/infancia 
institutinfancia.cat/parlenelsnensinenes 
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http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2017/11/20171111_EBSIB_primeresdades_informe.pdf
http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2017/11/20170112def_IIAB_QBenestarCAT_Paper.pdf
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http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2017/11/20170112def_IIAB_QBenestarCAT_Paper.pdf
http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2017/11/20170112def_IIAB_QBenestarCAST_Paper.pdf
http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2017/11/20170112def_IIAB_QBenestarCAST_Paper.pdf
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http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2017/11/20170112def_IIAB_QBenestarCAST_Paper.pdf
http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2017/11/GuiaDidactica_PrimersResultatsEnquestaBenestarInfancia-1.pdf
http://institutinfancia.cat/noticies/preguntem-als-nens-nenes-millorar-benestar/
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http://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/parlen-els-nens-i-nenes-el-benestar-subjectiu-de-la-infancia-barcelona
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Ressò als mitjans   
 
 
 

→ PRESENTACIÓ DE L’AGENDA DELS INFANTS 
Recull d’aparicions en mitjans de la presentació de l’Agenda (juny 2018) 
 
→ TALLERS PARTICIPATIUS 
Recull d’aparicions en mitjans de la fase de retorn i tallers 
participatius (febrer 2018) 
 
→ PRESENTACIÓ DE PRIMERS RESULTATS 
Recull d’aparicions en mitjans dels primers resultats de 
l’enquesta (novembre 2017) 

 
→ ENQUESTA 
Recull d’aparicions en mitjans del procés d’enquestació (maig 2017) 
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Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
Pg. de la Vall d’Hebron, 171 

Campus Mundet (UB) -Edifici del Teatre 
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www.institutinfancia.cat  @InstInfancia 
 

93 467 54 27 
 
 
 
 
 
 

Mail del programa: 
 

     benestarinfancia@bcn.cat 
 
 

Subscriu-te al butlletí sobre infància i política local 
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