Parlen els nens i nenes

QUÈ PROPOSEM PER
MILLORAR EL NOSTRE
BENESTAR?
Ampliem les propostes

ÀMBIT: ENTORN ESCOLAR

L’escola
Fins a quin punt esteu satisfets i satisfetes
amb la vostra vida d’estudiant i les coses
que heu après a l’escola?

“M’ha agradat la pregunta de
com em sento amb els meus
companys i família a l'escola i a
casa perquè m'he sentit orgullós”
(Nen, 11 anys)
“No m’han agradat les
preguntes sobre els meus
companys perquè m'ho han
fet passar malament durant
aquests anys (Nen, 11 anys)

L’escola
•

La satisfacció en relació a les coses
que apreneu a l’escola és força alta.

•

En canvi, la satisfacció amb la vida
d’estudiant és de les més baixes de
totes.

?
Per què creieu que hi ha tanta
diferència entre la satisfacció
amb la vida d’estudiant i amb el
que apreneu a l’escola?

L’escola
Fins a quin punt estàs satisfet o satisfeta
amb la teva vida d’estudiant?

• 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

?

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

L’escola
Fins a quin punt estàs satisfet o satisfeta
amb les coses que has après a l’escola?

• 3 de cada 10 infants de 10 a 12 anys a
Barcelona heu dit que no esteu prou
satisfets amb les coses que heu après a
l’escola.

?

Quines coses creieu que haurien
d’ensenyar-se a l’escola per què
tots els infants estiguin satisfets
amb el que aprenen?

L’escola
Com és la relació amb l’escola i els i les
vostres mestres en general?





?

La gran majoria dels nens i nenes us
sentiu segurs a l’escola, penseu que
els vostres mestres us ajudaran si
teniu algun problema i dieu que els
vostres mestres es preocupen per
vosaltres, us escolten i us tenen en
compte.
En canvi, 7 de cada 10 penseu que
no podeu decidir prou el que feu a
l’escola.

Quines coses de les que feu a l’escola creieu que hauríeu de poder triar?

