Parlen els nens i nenes

EL BENESTAR DELS INFANTS
DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Com és el nostre benestar?

Parlarem de...

L’enquesta
L'enquesta sobre benestar dels infants que vàreu fer el curs passat

Què en sabem dels drets de l’infant
Què en sabeu sobre els drets de l’infant?

Els drets de l’infant
Quins són els drets de l’infant?

2

L’enquesta de benestar subjectiu de la infància
Com esteu? A casa ,
a l’escola, al barri,
amb els companyes
i companyes…

“M'ha agradat molt que em
preguntin com em sento per
dins” (Nena, 11 anys)
“No m’ha agradat la pregunta
de si sóc suficientment feliç
perquè no sempre ho sóc”
(Nen, 10 anys)

L’enquesta de benestar subjectiu de la infància

•
•
•
•

52 escoles
3.971 alumnes
De cinquè i sisè de primària
De tots els districtes de
Barcelona

1 de cada 7 alumnes de la ciutat de Barcelona ha respost
l’enquesta

Què en sabem dels drets de l’infant
Saps quins són els drets de l’infant?

“M’ha agradat la pregunta de si
saps quins són els drets dels
infants perquè crec que és
important que els infants
sapiguem els nostres drets (Nena,
11 anys)
“No m’ha agradat que em
preguntin sobre els drets dels
infants perquè no sabia què eren i
m'he avergonyit (Nen, 10 anys)

Has sentit parlar de la Convenció
sobre els Drets de l’Infant?

Què en sabem dels drets de l’infant

•
•
•

?

3 de cada 10 nens i nenes no estan
segurs de la resposta
1 de cada 10 nens i nenes no coneixen ni
els drets, ni la convenció
Per tant, gairebé la meitat dels infants
enquestats (49,2%) no coneixen ni els
drets, ni la convenció

Què en penseu d’aquests resultats?
Per què creieu que és important
que conegueu els vostres drets,
com a infants?

Els drets de l’infant
La Convenció sobre els Drets de
l’Infant

•
•

•
•

És un document internacional que recull
els drets dels infants
El va crear l’Assemblea General de les
Nacions Unides al 1989
Ha estat aprovat per 193 països
Parla de les necessitats i els drets
específics dels infants, i obliga als Estats
(i també a les ciutats) a garantir la seva
realització progressiva

Els drets de l’infant
El dret a l’interès superior de l’infant
(article 3 Convenció)

 L’infant
<
primer!

El dret a l’interès superior de l’infant vol dir
que les institucions que prenen decisions
que us afecten han d’escoltar el vostre punt
de vista i prendre aquelles decisions que
posin el vostre benestar per davant d’altres
interessos

Els drets de l’infant
Dret a ser qui sóc

Dret a jo-tu-ella

A tenir un nom i una identitat,
és a dir, a saber qui som, d’on
som i que ens diguin pel nostre
nom.

A no ser discriminats per raó
d’edat, sexe, origen, creença,
llengua, situació econòmica o
discapacitat. Som diferents,
però tenim els mateixos drets.

Dret al micro

Dret al trencaclosques

A estar informats, a expressar
lliurement les nostres opinions
i que les escoltin i tinguin en
compte quan es decideixin
temes que ens toquen de
prop.

A ser una peça clau de la
societat, a ser ciutadans de
ple dret i que tothom actuï
pensant en el nostre interès.

Els drets de l’infant
Dret al paraigua

Dret a la regadora

A estar protegits de tota
mena de violència i
maltractaments a l’escola, a
casa o al carrer. A no patir
cap agressió i que ningú
abusi o s’aprofiti de
nosaltres

A rebre totes les atencions
per part de la família i dels
governs per tal de viure i
desenvolupar-nos al màxim
i de manera saludable.

Dret a la gandula

Dret a l’abraçada

A descansar, a no treballar
fins que no siguem grans i a
tenir temps per a l’esbarjo

A ser cuidats pels nostres
pares i mares, que vetllin
pel nostre benestar i ens
orientin perquè puguem
exercir els nostres drets.

Els drets de l’infant
Dret a la panxa contenta

Dret al secret

A satisfer les necessitats
físiques i mentals per a un
nivell de vida digne, en
especial l’alimentació, la roba
i l’habitatge

A a tenir intimitat i que
tothom respecti la nostra
vida privada, que no ens
obrin la
correspondència, que no
mirin el nostre diari, que no
expliquin els nostres
secrets..

Dret a la tribu

Dret a la pau

A a estar amb la família i
amb
les persones que ens
estimen per créixer en un
entorn de
comprensió i afecte.

A viure en pau, a estar
protegits de les guerres i a
no ser reclutat com a soldat
ni participar en els
conflictes armats.

Els drets de l’infant
Dret a la cabana

Dret a la pilota

A tenir un lloc que sigui casa
nostra i on puguem tenir una
vida digna.

Al joc i a estar amb els
amics, a gaudir d’activitats
culturals,
esportives i de lleure..

Dret a les ales

Dret a la tireta

A una educació de qualitat
que ens permeti
desenvolupar les nostres
capacitats i habilitats i ser
autònoms per volar.

A la salut, a anar al metge
quan estem malalts. Si ens
hem d’estar a l’hospital,
a rebre informació sobre la
malaltia i el tractament i
estar amb la família.

Els drets de l’infant

“M'ha agradat molt
que em preguntin
com em sento perquè
em fa recordar com
de bé estic” (Nena, 11
anys)

Dret a ser qui sóc

Dret a jo-tu-ella

A tenir un nom i una identitat,
és a dir, a saber qui som, d’on
som i que ens diguin pel nostre
nom.

A no ser discriminats per raó
d’edat, sexe, origen, creença,
llengua, situació econòmica o
discapacitat. Som diferents,
però tenim els mateixos drets.

“M’hauria agradat
que em preguntessin
si ens agrada el
nostre present i si
estem satisfets amb
nosaltres mateixos”
(Nen, 12 anys)

“M’han agradat les preguntes
que parlaven dels amics, ja
que m'he adonat que potser
faig algunes coses sense
adonar-me'n i sense que sigui
la meva intenció ferir a algú i
potser ho hauria de canviar”
(Nena, 11 anys)

“No m’ha agradat la
pregunta de les
amigues perquè he
tingut uns anys molt
infeliços i no
m'agraden aquelles
preguntes “
(Nena, 11 anys)

Els drets de l’infant

“La pregunta que
més m'ha agradat
és si la meva
família m'escolta”
(Nena, 11 anys)

Dret al micro

Dret al trencaclosques

A estar informats, a expressar
lliurement les nostres opinions
i que les escoltin i tinguin en
compte quan es decideixin
temes que ens toquen de
prop.

A ser una peça clau de la
societat, a ser ciutadans de
ple dret i que tothom actuï
pensant en el nostre interès.

“No m’ha agradat
que em preguntessin
com m'escolten els
adults perquè m'ha
fet recordar que a
vegades, moltes,
passen de nosaltres”
(Nena, 11 anys)

“No m'ha agradat quan
m'han preguntat sobre
l'ajuda dels veïns del
barri perquè no me’n
trobo molt sovint, el meu
barri és molt tranquil”
(Nen, 10 anys)

“Afegiria la pregunta
de si ens agradaria
ser polítics per
canviar el barri on
vivim o el poble”
(Nena, 10 anys)

Els drets de l’infant

“M’ha agradat la
pregunta de que si
tens llibertat,
perquè m'agrada
quan vaig sol pel
carrer” (Nen, 11
anys)

Dret al paraigua

Dret a la regadora

A estar protegits de tota
mena de violència i
maltractaments a l’escola, a
casa o al carrer. A no patir
cap agressió i que ningú
abusi o s’aprofiti de
nosaltres

A rebre totes les atencions
per part de la família i dels
governs per tal de viure i
desenvolupar-nos al màxim
i de manera saludable.

“No m’ha agradat que
em preguntessin si em
sento segur o segura
quan passo pel barri
on visc perquè a
vegades hi ha
baralles” (Nen, 10
anys)

“M’ha agradat que
em preguntessin com
em sento amb els
meus companys i
família a l'escola i a
casa perquè m'he
sentit orgullós (Nen,
11 anys)

“Estaria bé que em
preguntessin què
ens agrada de la
nostra vida i què
ens agradaria
millorar” (Nena, 11
anys)

Els drets de l’infant

“M'han agradat les
preguntes sobre
com et planifiques
el temps perquè així
te n'adones si
disposes de temps
per estudiar” (Nena,
12 anys)

Dret a la gandula

Dret a l’abraçada

A descansar, a no treballar
fins que no siguem grans i a
tenir temps per a l’esbarjo

A ser cuidats pels nostres
pares i mares, que vetllin
pel nostre benestar i ens
orientin perquè puguem
exercir els nostres drets.

“No m'ha agradat que em
preguntessin pel temps
lliure perquè no en tinc
gaire i m'he sentit
incòmode” (Nen, 11 anys)

“M’ha agradat la
pregunta de si estic
contenta amb la família
perquè és una cosa
molt important per
poder ajudar-nos”
(Nena, 10 anys)

“M’agradaria que
em preguntessin
Quantes vegades
rius amb la teva
família? (Nena, 11
anys)

Els drets de l’infant

“M’agradaria que
em preguntéssiu
quines són les
coses que els
nois/es voldrien
tenir?” (Nena, 11
anys)

Dret a la panxa contenta

Dret al secret

A satisfer les necessitats
físiques i mentals per a un
nivell de vida digne, en
especial l’alimentació, la roba
i l’habitatge

A a tenir intimitat i que
tothom respecti la nostra
vida privada, que no ens
obrin la
correspondència, que no
mirin el nostre diari, que no
expliquin els nostres
secrets..

“No m’ha agradat la
de si tinc mòbil
perquè no en tinc i
la majoria de gent
si, però m'agrada
que ho sapigueu”
(Nen, 11 anys)

No m’ha agradat la pregunta
dels sentiments perquè
havies de dir moltes coses de
tu” (Nen, 11 anys)

Els drets de l’infant

“M’ha agradat que
em preguntessin
com em sento amb
la família perquè fa
pensar com estàs i
et dones compte
del que tens”
(Nena, 11 anys)

Dret a la tribu

Dret a la pau

A a estar amb la família i
amb
les persones que ens
estimen per créixer en un
entorn de
comprensió i afecte.

A viure en pau, a estar
protegits de les guerres i a
no ser reclutat com a soldat
ni participar en els
conflictes armats.

“No m’han agradat les
preguntes de la meva
família perquè els meus
pares estan separats i
no m'agrada” (Nen, 10
anys)

Els drets de l’infant

“M’ha agradat el
tema de la casa.
Perquè potser a
casa no t'ho
preguntes i aquí t'hi
fixes més” (Nen, 10
anys)

Dret a la cabana

Dret a la pilota

A tenir un lloc que sigui casa
nostra i on puguem tenir una
vida digna.

Al joc i a estar amb els
amics, a gaudir d’activitats
culturals,
esportives i de lleure..

“M’ha agradat la
pregunta de si et sents
satisfeta amb la casa on
vius, ja que m'ha fet
reflexionar sobre la sort
que tinc al viure en una
casa amb condicions,
menjar i família (Nena,
11 anys)

“M’ha agradat la 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)

“Faria una pregunta
referent als
extraescolars. Què
fas, quants dies…”
(Nena, 10 anys)

Els drets de l’infant

“M’ha agradat la
pregunta que et diu
si el teu professor o
professora es
preocupa per tu
perquè és una
pregunta molt
bonica” (Nena, 10
anys)

Dret a les ales

Dret a la tireta

A una educació de qualitat
que ens permeti
desenvolupar les nostres
capacitats i habilitats i ser
autònoms per volar.

A la salut, a anar al metge
quan estem malalts. Si ens
hem d’estar a l’hospital,
a rebre informació sobre la
malaltia i el tractament i
estar amb la família.

“Voldria que em
preguntessin com
seria la teva escola
ideal. Què no
t’agrada de la teva
escola? Per què?”
(Nena, 12 anys)

“M’ha agradat la pregunta
de la meva salut perquè és
important saber aquestes
coses “(Nen, 11 anys)

“Afegiria la pregunta
de si tens algun
problema greu o
alguna malaltia, si
t'agrada la teva vida i
ets feliç” (Nena, 11
anys)

Parlen els nens i nenes

QUÈ PROPOSEM PER
MILLORAR EL NOSTRE
BENESTAR?

@InstInfancia

InstitutInfancia.cat

