Recull d’aparicions
als mitjans de comunicació

Any 2017
institut

nfànc a i
adolescènc a

Resum anual:
Durant l’any 2017, l’Institut Infància i Adolescència i els seus programes i projectes,
han aparegut un total de 83 vegades als mitjans de comunicació.

Ràdio

SEGONS TIPUS DE MIJTÀ DE COMUNICACIÓ
Televisió
Online
Premsa
Total

11

8

14

50

83

5 són articles propis publicats en premsa 18 són entrevistes o contenen declaracions

Benestars
38

SEGONS PROGRAMA
Espai públic,
Educacions
joc i ciutadania
33

SEGONS INICIATIVA
Per iniciativa del mitjà
Per iniciativa de l’Institut
TOTAL

6

Altres

Total

6

83

A més…
17
66
83

Peticions derivades a altres
institucions o persones expertes

5

2

Llistat d’aparicions per ordre cronològic (amb enllaços):
DATA
05/01/2017

TIPUS
MITJÀ
tv

MITJÀ

11/01/2017

premsa

BTV - Verd
Primera
Directa

12/01/2017
23/03/2017

online
tv

Ara Criatures
Badalona TV

23/03/2017

ràdio

Cerdanyola info

23/03/2017

online

Cerdanyola info

30/03/2017

tv

Betevé Televisió

30/03/2017

ràdio

Betevé Ràdio

31/03/2017

online

03/04/2017

online

El Diari de
l'educació
Diari Ara

06/04/2017

tv

Betevé Televisió

12/04/2017

tv

TV3

12/04/2017

tv

Betevé

12/04/2017

ràdio

RAC1

12/04/2017

ràdio

Catalunya Ràdio

12/04/2017

online

El Periódico

12/04/2017

online

Vilaweb

12/04/2017

online

Lainformacion.co
m

12/04/2017

online

Directe!cat

12/04/2017

online

CCMA

Entrevista a Maria Truñó sobre el dret dels
infants a la ciutat
Francesco Tonucci: "Que un infant vagi sol a
l’escola hauria de ser una expressió de
confiança".
Repensar la ciutat amb ull d'infant.
Badalona aprova el pla de treball per saber
de quines eines disposa la ciutat per la
infància
Cerdanyola busca llum informativa sobre el
millor temps educatiu.
Cerdanyola busca llum informativa sobre el
millor temps educatiu.
L’Ajuntament pregunta per primer cop als
infants sobre el seu benestar
Barcelona es pregunta pel benestar dels seus
infants.
Barcelona enquesta els seus infants per
saber com se senten
Barcelona pregunta a 4.000 alumnes sobre el
seu benestar.
Els professionals dels serveis socials
decideixen com millorar l’atenció a l’usuari
Importants contrastos educatius a Barcelona
segons el districte
Barcelona constata les desigualtats
educatives segons el districte
Presentació de l'informe Oportunitats
Educatives
Presentació de l'informe Oportunitats
Educatives
La tasa de escolarización de menores de 3
años en Barcelona es del 42,5%, diez puntos
más que en 2006
La taxa d’escolarització de menors de 3 anys
a Barcelona és del 42,5%, deu punts més que
el 2006
La tasa de escolarización de menores de 3
años en Barcelona es del 42,5%, diez puntos
más que en 2006
Un informe de l'Ajuntament de Barcelona
detecta grans diferències entre districtes en
matèria d'èxit escolar
Un informe de l'Ajuntament de Barcelona
detecta grans diferències entre districtes en
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12/04/2017

online

ACN

12/04/2017

online

CCMA (3/24)

12/04/2017

online

Ara.cat

12/04/2017

online

La Vanguardia

12/04/2017

online

El País

12/04/2017

online

El Periódico

12/04/2017

online

Naciodigital.cat

12/04/2017

online

Europa Press

12/04/2017

online

20 minutos

12/04/2017

online

eldigital.barcelon
a.cat

13/04/2017

premsa

Ara

13/04/2017

premsa

El país

13/04/2017

premsa

El Periódico

13/04/2017

premsa

El Punt Avui

13/04/2017

premsa

La Razón

13/04/2017

online

La Razón

15/04/2017
06/05/2017

premsa
online

07/05/2017

online

La Vanguardia
ElDigital
Barcelona
Vilaweb

12/05/2017

online

13/05/2017
16/05/2017

online
tv

El Diari de
l'Educació
eldiario.es
InfoK

01/06/2017
07/06/2017

online
online

El Periodico
Educa.barcelona

matèria d'èxit escolar
Un informe de l'Ajuntament de Barcelona
detecta grans diferències entre districtes en
matèria d'èxit escolar
De Ciutat Vella a Sarrià, les desigualtats
educatives de Barcelona
Vuit cops més suspensos a Ciutat Vella que a
Sarrià-Sant Gervasi
La ‘brecha educativa’ en Barcelona: las
diferencias de éxito escolar entre distritos
ricos y pobres
El fracàs escolar maltracta els districtes més
pobres de Barcelona
Un jove a Ciutat Vella té vuit vegades més
risc de fracàs escolar que un de Sarrià
El fracàs escolar de Ciutat Vella multiplica
per vuit el de Sarrià
La tasa de escolarización de menores de 3
años en Barcelona es del 42,5%, diez puntos
más que en 2006
La tasa de escolarización de menores de 3
años en la ciudad de Barcelona es del 42,5%
Milloren els resultats educatius, però es
mantenen les desigualtats territorials
Vuit cops més suspensos a Ciutat Vella que a
Sarrià-Sant Gervasi
El fracaso escolar en Ciutat Vella es 8 veces
superior al de Sarrià
El fracàs escolar a Ciutat Vella és 8 vegades
superior al de Sarrià
Hi ha viut cops més suspensos a Ciutat Vella
que a Sarrià
El fracaso escolar se ensaña con los barrios
más pobres de Barcelona
El fracaso escolar se ensaña con los barrios
más pobres de Barcelona
L'èxit escolar va per barris
Primera enquesta als nois i a les noies sobre
el seu benestar
Barcelona preguntarà els joves de 10 a 12
anys pel seu benestar a la ciutat
Política de rendes: on queda la infància?
Política de rentas: ¿dónde queda la infancia?
Barcelona pregunta als nens i nenes com
estan
¿Qué día empieza el cole este septiembre?
Mirada àmplia, corresponsabilitat i inversió
per fer front als 17 reptes educatius de
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10/06/2017
10/06/2017
19/07/2017

online
premsa
online

Ara Criatures
Ara Criatures
Social.cat

30/07/2017

premsa

El Periódico

06/08/2017

Online

Playground

13/11/2017

online

20 minutos

13/11/2017

online

Ara

13/11/2017

tv

Betevé

13/11/2017

online

CCMA

13/11/2017

online

13/11/2017

online

El Diari de
l'Educació
El Diario

13/11/2017

online

eldigital.cat

13/11/2017

online

El Periódico

13/11/2017

online

Europa Press

13/11/2017

online

Gente

13/11/2017
13/11/2017
13/11/2017

ràdio
ràdio
online

Cadena Ser
Cadena Ser
La Vanguardia

13/11/2017

online

Metropoli Abierta

14/11/2017

ràdio

Catalunya Ràdio

14/11/2017

ràdio

La COPE

14/11/2017

premsa

Ara

14/11/2017

premsa

El País

14/11/2017

premsa

El Periódico

Barcelona
Els reptes educatius de Barcelona
Els reptes educatius de Barcelona
Què passa quan preguntes a 4.000 nois i
noies “com estàs?”
Colau vol erradicar de l'ordenança les multes
per jugar a pilota
Barcelona jugable: la ciudad quiere que los
niños vuelvan a la calle
El 27% de los niños barceloneses de 10 a 12
años no están satisfechos con su cuerpo
Un terç dels infants d'entre 10 i 12 anys no
estan satisfets amb el seu cos
Els nois d'entre 10 i 12 anys volen més temps
lliure i autonomia
Més temps lliure i més autonomia: les
demandes dels nens barcelonins
Més de la meitat dels nens creuen que no
tenen prou temps lliure
Más de la mitad de los niños barceloneses
creen que no tienen suficiente tiempo libre
La primera enquesta a nens i nenes sobre el
seu benestar
Los niños barceloneses valoran su
satisfacción con un 9 y tres de cada diez no
lo está
Los niños barceloneses valoran su
satisfacción con un 9 y tres de cada diez no
lo está
Los niños barceloneses valoran su
satisfacción con un 9 y tres de cada diez no
lo está
Informativo Hora 14
Programa El Balcó (minut 25)
Un 30% de los niños barceloneses no está
suficientemente satisfecho
Los niños de BCN creen que los adultos no
les escuchan
El Matí de Catalunya Ràdio parla dels
resultats de l'enquesta
Entrevista a Laia Pineda, coordinadora del
projecte Parlen els nens i nenes de
Barcelona
Un terç dels infants d'entre 10 i 12 anys no
estan satisfets amb el seu cos
El 27% de los niños de Barcelona no está
satisfecho con su cuerpo
La meitat dels nens de BCN demanen més
temps lliure

5

14/11/2017

premsa

La Razón

14/11/2017

online

El Periódico

14/11/2017

online

El Punt Avui

14/11/2017

online

Estris.cat

15/11/2017

online

Social.cat

17/11/2017

online

Educa.barcelona

20/11/2017

premsa

Diari Ara

20/11/2017

online

Social.cat

23/11/2017

ràdio

RAC1

24/11/2017

online

Educa.barcelona

25/11/2017

online

Ara Criatures

28/11/2017

ràdio

Betevé Ràdio

08/12/2017

ràdio

Cadena SER

Tres de cada diez niños entre 10 y 12 años
no está satisfecho con su cuerpo
Estimats Reis Mags: vull més temps lliure i
més independència
Un terç dels nens d’entre 10 i 12 anys de
Barcelona no està satisfet amb el seu cos
Més temps lliure i autonomia personal
reclamen els nens i nenes d’entre 10 i 12
anys
Més temps lliure i més autonomia: la
demanda majoritària de més de 4.000
infants barcelonins
Els camins escolars a la ciutat de Barcelona.
Entre límits i avenços
Les ciutats s’han convertit en entorns
“hostils” per al joc dels nens
Barcelona vol donar veu a la infància i
millorar els seus serveis d'atenció
Barcelona pregunta als nens i nenes per
primera vegada (minut 24)
Propostes per reforçar la participació a
l’Audiència pública de Nois i Noies de
Barcelona
Menja o no menja? Transtorns alimentaris
en infants
Un 42 % d’estudiants no està satisfet amb la
seva vida escolar
Volem menys cotxes i més parcs

6

Btv (betevé)
05/01/2017

Directa
11/01/2017

Ara Criatures
12/01/2017

BadalonaTV
23/03/2017

Cerdanyola info
27/03/2017

Betevé
30/03/2017

Betevé ràdio
30/03/2017

Diari Educació
31/03/2017

Diari Ara
03/04/2017

Betevé
06/04/2017

Tv3
12/04/2017

Betevé
12/04/2017

RAC1
12/04/2017

Catalunya Ràdio
12/04/2017

El periódico
12/04/2017

Vilaweb
12/04/2017

La Información
12/04/2017

Directe!cat
12/04/2017

324
12/04/2017

324
12/04/2017

Ara.cat
12/04/2017

La Vanguardia
12/04/2017

El País
12/04/2017

Nació Digital
12/04/2017

Europa Press
12/04/2017

20 minutos
12/04/2017

Eldigital.cat
12/04/2017

Ara
13/04/2017

El país
13/04/2017

El Periódico
13/04/2017

El punt avui
13/04/2017

La Razón
13/04/2017

La Razón
13/04/2017

La Vanguardia
15/04/2017

El Digital Barcelona
06/05/2017

VilaWeb
07/05/2017

El diari de l’educació
12/05/2017

Eldiario.es
13/05/2017

hace dos años.

InfoK
16/05/2017

El Periódico
01/06/2017

El diari de l’educació
07/06/2017

Ara.cat
10/06/2017

Ara.cat
10/06/2017

Social.cat
19/07/2017

El Periódico
30/07/2017

Playground
06/08/2017



14/11/2017

El 27% de los niños barceloneses de 10 a 12 años no están satisfechos con su cuerpo - 20minutos.es

Tu Ciudad Nacional Internacional Opinión Gente y TV Cultura Deportes Más
CATALUÑA  BARCELONA GIRONA LLEIDA TARRAGONA

DIRECTO

  

Rusia vs España: amistoso en la tierra del Mundial

BARCELONA

El 27% de los niños barceloneses de
10 a 12 años no están satisfechos
con su cuerpo

Colegio, niño estudiando. (EUROPA PRESS)

Barcelona realiza la primera encuesta sobre el bienestar subjetivo de
estos menores.
Se ha preguntado a 3.971 estudiantes de 52 centros escolares entre los
meses de enero y de abril.
Un 53% no están contentos con el tiempo libre que tienen y un 42% no
se sienten realizados con su vida académica.
PURI CARO 13.11.2017

Los menores barceloneses de entre 10 y 12 años manifiestan no estar muy satisfechos
ni con el tiempo libre que tienen, ni con la libertad de la que disponen ni con su vida de
estudiantes. Tampoco se muestran demasiado contentos con su propio cuerpo. Lo
afirman los resultados preliminares que arroja la primera encuesta del proyecto Parlen
els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona realizada por el
Ajuntament y basada en el proyecto internacional Children's Worlds, que se lleva a
cabo en una treintena de países.
En esta encuesta han participado un total de 3.971 menores estudiantes de 5º y 6º de
primaria de 52 escuelas de la ciudad entre los meses de enero y abril de este año. Los
alumnos han manifestado en un 53% de los casos no estar muy contentos con el
tiempo libre disponible y en un 47% no estarlo con la libertad que tienen. Un 42% de
los niños y niñas participantes tampoco se sienten realizados con la vida de estudiantes
que llevan.
El informe destaca 15 aspectos divividos en 8 ámbitos, entre ellos, el entorno escolar,
el familiar, la salud o la familia. El índice de satisfacción global con la vida arroja un
31% de menores no del todo contentos con la suya, tres de cada 10, y un 69%, 7
de cada 10, que sí lo están. Un 8% se muestran muy poco satisfechos y un 23%, en
cambio, bastante satisfechos.

El índice de
satisfacción
global con la vida
arroja un 31% de
menores no del

La percepción sobre su calidad de vida es muy positiva, con
un índice que se sitúa entre el 9 y el 10, concretamente un 9,1.
Esta nota está claramente por encima de la de los adultos,
situada entre el 7 y el 8.

http://www.20minutos.es/noticia/3185181/0/un-27-de-los-ninos-barceloneses-de-10-a-12-anos-dicen-no-estar-muy-satisfechos-con-su-cuerpo/
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todo contentos
con la suya



Menos contentos con su vida en global en los barrios de renta
baja
La diferencia entre los escolares no demasiado satisfechos con su vida en global, en
función de los barrios, es de hasta 6 puntos porcentuales dependiendo de si viven en
zonas de renta alta (33%) o de renta baja (27%). Según los distritos de los centros
escolares, 11 puntos separan a los menores escolarizados en Ciutat V
ella (35%)
de los escolarizados en Sarrià-Sant Gervasi (24%).
En la franja positiva, la salud es el aspecto mejor valorado por los niños barceloneses,
con un 85% de los menores totalmente satisfechos con su estado físico y mental,
mientras que en cuanto a la percepción del propio cuerpo, un 27% manifiestan no estar
del todo satisfechos con el mismo.
Otros puntos en los que los encuestados no se sienten demasiado conformes son el
barrio donde viven (34%), 3 de cada 10, los compañeros de clase (34%) y la atención
y escucha que reciben por parte de las personas mayores (38%).
Solo tres de cada 10 niños y niñas afirman no haber sido insultados ni haber
insultado a otros alumnos en la escuela y la proporción es de cuatro de cada 10
menores que no han sido pegados ni han pegado a otros. Uno de cada cuatro (25%) no
están orgullosos de los amigos que tiene. Y la cifra sube 9 puntos hasta el 34% si son
preguntados por su relación con los compañeros de escuela.

Estudio pionero en el Estado
Este estudio que ha realizado de forma pionera en el Estado el Institut d'Infància i
Adolescència de Barcelona (IIAB) en colaboración con el Consorci d'Educació de
Barcelona y del Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida de la Universitat de Girona
es además de una recogida de datos un informe de tipo subjetivo sobre el bienestar
de la infancia barcelonesa.

Solo tres de cada
10 niños y niñas
afirman no haber
sido insultados ni
haber insultado a
otros alumnos

Los 3.971 participantes representan el 15% del total de niños
y niñas de Barcelona escolarizados en 5º y 6º de primaria
este curso. El Consistorio está valorando que este informe se
repita cada tres años, aproximadamente.

En su segunda fase, que se desarrolla hasta el próximo mes de
febrero, se realizarán unos 80 talleres en escuelas
(comenzaron la semana pasada) basados en un proceso
participativo con los menores en el que detectar propuestas
de los propios niños para la mejora de su bienestar. A finales
del presente curso , junio de 2018, se publicará el informe final del proyecto
con un
análisis pormenorizado de sus resultados y con propuestas concretas de actuaciones.
La teniente de alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, que ha presentado este lunes la
encuesta, ha destacado que los menores son "optimistas vitales" y ha resaltado que
este es el único estudio municipal en el que no se dan "diferencias relevantes en
función del sexo", algo que sí sucede al preguntar ya a adolescentes.
Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

http://www.20minutos.es/noticia/3185181/0/un-27-de-los-ninos-barceloneses-de-10-a-12-anos-dicen-no-estar-muy-satisfechos-con-su-cuerpo/

2/3

14/11/2017

El 27% de los niños barceloneses de 10 a 12 años no están satisfechos con su cuerpo - 20minutos.es



Te recomendamos
La CUP descarta la lista única
con el PDeCA T y revela que
ERC declinó un preacuerdo

Queman 21 contenedores y 25
vehículos en menos de una
hora en Sabadell

Puigdemont llama a una lista
unitaria del independentismo
para el 21-D

PUBLICADA EN LA DIRECCIÓN URL
http://www .20minutos.es/noticia/3185181/0/un-27-de-los-ninos-barceloneses-de-10-a-12-anos-dicen-noestar-muy-satisfechos-con-su-cuerpo/
ACCEDE A LA NOTICIA ONLINE CAPTURANDO ESTE CÓDIGO EN TU MÓVIL

http://www.20minutos.es/noticia/3185181/0/un-27-de-los-ninos-barceloneses-de-10-a-12-anos-dicen-no-estar-muy-satisfechos-con-su-cuerpo/
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L'enquesta l'ha impulsat el consistori i la realitzat l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB) amb la col·laboració del Consorci d'Educació de
Barcelona i de l'Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Ara es farà el retorn dels resultats a les aules perquè els nens
els interpretin i facin propostes d'actuació. Està previst que a finals de curs es publiqui un nou informe amb resultats i propostes.

(https://cta-service-

cms2.hubspot.com/ctas/v2/public/cs/c/?cta_guid=2d197b33-c24f-4421-84fd-d12cd69b5190&placement_guid=8ea01035-13fc-473e9d11-3d39824b1a84&portal_id=3465744&redirect_url=APefjpGLxojEaNMpz479Cbs3qPdYN3pjtJ0zRlYVmMGxlq9KpdT3tX568DWX_unRTjKNYp9O7ZN9AYNVt6zHQNN1YqkjLHoraitGMXRnij7_l18_cyXgaYR4fbvlYOnaBvcAQTkBin3Z4uKbaBKCcu032qHpUoaGT4fhgvKr8WgsjtmBp46mbRnMQ3KVkQbX4yXimX_myQhuP_n5MMPMfD_S7xDOvnvnOCtS08KqC601sccWITE281l08CK9yEAHUKtgBcYCgof_oHIn3E1LbW9ZO6rh3w&hsutk=b20a8f0d630923b8eea86cbf909bd4bb&canon=https%3A%2F%2Fwww.ara.cat%2Fsocietat%2
dels-infants-dentre-satisfet_0_1905409542.html&click=5eca2259-01b8-43d0-8b210b1649df8fd3&__hstc=220574919.b20a8f0d630923b8eea86cbf909bd4bb.1506016307886.1510596783863.1510684868623.4&__hssc=2205
Comparteix a facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=https://ara.cat/_71923e06?s=f)

Comparteix a twitter (http://twitter.com/share?
url=https%3A%2F%2Fara.cat%2F_71923e06%3Fs%3Dt&via=ARAsocietat&text=Un%
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Més de la meitat dels nens creuen que no tenen prou temps lliure

Una de les conclusions que aporta l’estudi és que els nens i nenes “expressen que volen més temps lliure i
guanyar en autonomia personal ”, apunta Maria Truñó, directora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. El 47% dels infants manifesta no estar prou
content amb el grau de llibertat que té –a casa, a l’escola o al carrer–. En aquest sentit, el 38% tampoc no ho està amb com els escolten els adults i el 40% amb la
seva vida d’estudiant .
Els autors de l’estudi consideren que un infant “no està prou satisfet” amb un aspecte de la seva vida quan contesta que no ho està “gens”, “poc” o fins i tot que ho
està “bastant”. Aquest últim ja el consideren indici de que alguna cosa pot no anar bé en la vida dels nens, ja que quan els infants responen a enquestes subjectives
entra en acció el “biaix de l’optimisme vital” . Aquest concepte indica que els nens i nenes tendeixen a valorar les coses molt més positivament que els adults.

Més temps amb la família
Sobre la gestió del temps propi, Laia Pineda, coordinadora del projecte, assegura que “una de les coses que més ens diuen és que voldrien passar més temps amb
els seus par es”. “No tot el que els preocupa té a veure amb les condicions materials: a vegades té a veure amb els espais que comparteixes amb la família, on et pot
sentir escoltat i tens coses a dir”, prossegueix Pineda.
¿Per què tenen sensació de tenir poc temps? ¿Què consideren que els ocupa massa estona en el seu dia a dia? Una segona fase de l’estudi analitzarà més en
profunditat les dades per detectar les causes dels malestars infantils (això ho faran, a més, amb tallers a les escoles on ja van anar a fer les enquestes), però una ullada
a les activitast que fan fora de l’escola pot donar algunes pistes. El 71% dels nens i nenes dedica almenys cinc dies a la setmana a fer una estona de deur es cada
tarda . El 65% dedica alguna estona a mirar la televisió; el 57%, a xerrar amb la família; el 49%, a les xarxes socials, i només un 37% a jugar a videojocs.
“Per als nens i nenes, la seva vida fora de l’escola és molt important, i els adults ho tenim poc present”, apunta Carles Barba, coordinador del projecte Educació a
Temps Complet i durant anys implicat en entitats de lleure educatiu. “És un toc d’atenció”, afegeix Barba, que considera que els adults haurien d’escoltar més els
nens sobre els seus interessos i desitjos a l’hora de fer activitats fora de l’escola. “Un cop garantit això, el que ens hem de cuidar és que allò que volen fer en el seu
temps lliure sigui accessible, que no hi hagi barreres econòmiques”, sosté.
Barba apunta al risc de “sobresaturar les agendes dels nens” a les tardes amb activitats extraescolars, però alhora alerta que en les famílies de classe baixa l’accés al
lleure educatiu segueix sent molt dificultós per raons econòmiques.

Satisfacció amb el seu cos, difer ències per bar r is…
L’enquesta de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona recull moltes dades encara per desenvolupar, però les primeres conclusions conviden a posar el focus
en altres problemàtiques a banda de la del temps lliure. Per exemple, el 27% dels nens i nenes d’aquesta edat no està pr ou satisfet amb el seu cos . Laia Ortiz,
tercera tinenta d’Alcaldia de Barcelona, ha expressat en la seva intervenció en la roda de premsa que això hauria de fer repensar “quines imatges es projecten sobre
els infants perquè estiguin insatisfets en edats tan primerenques”, en referència als rols de gènere o als estereotips corporals que marquen els cànons de bellesa
actuals.

Font: Institut Infància i Adolescència de Barcelona
Una altra dada rellevant és la diferència entre barris de la ciutat, tot i que són més subtils del que es podria pensar. “Tant els infants dels barris de rendes més altes
com els de rendes intermèdies i baixes, expressen una satisfacció vital al voltant de la mitjana”, apunta l’estudi. Agrupats en tres grups els barris en funció de la
renda, en els més benestants el 73% dels nens està molt satisfet, mentre que en els menys benestants, el percentatge baixa fins al 67%.

Aquest article només és possible gràcies a la col·laboració dels nostres subscriptors
http://diarieducacio.cat/mes-meitat-dels-nens-no-se-senten-prou-satisfets-temps-lliure/
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Más de la mitad de los niños barceloneses creen
que no tienen su ciente tiempo libre
El Ayuntamiento de Barcelona encuesta por primera vez a los niños de la ciudad de 10 a 12
años para conocer cómo perciben su bienestar
El 47% de los niños no está lo bastante satisfecho con el grado de libertad de que dispone y
el 38% con cómo los escuchan los adultos
Su visión de su salud es muy positiva, aunque hay respuestas preocupantes: uno de cada
cuatro no está muy satisfecho con su cuerpo
Pau Rodríguez
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Más de la mitad de los niños barceloneses creen que no tienen su ciente tiempo libre

Los niños barceloneses tienen poco tiempo libre. Al menos así lo ven ellos cuando se les
pregunta por esta cuestión. El 53% de los niños de entre 10 y 12 años que viven en la capital
catalana no se sienten suficientemente satisfechos con el tiempo de que disponen para
dedicarlo a lo que les plazca. Este es uno de los elementos de su vida que valoran más

negativamente, según una macroencuesta que pregunta por primera vez a los niños
barceloneses cómo se sienten sobre aspectos cruciales de su día a día, como la salud, la familia,
el barrio o sus amigos.
La encuesta Hablan los niños y niñas: el bienestar subjetivo de la infancia en Barcelona
(http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2017/11/20171111_EBSIB_primeresdades_informe.pdf)

, impulsada por el

Ayuntamiento de Barcelona, ha preguntado a cerca de 4.000 niños y niñas de 52 escuelas
diferentes sobre su satisfacción con la vida. Es la primera vez que una Administración catalana
trata de medir el bienestar global infantil preguntando a los propios niños. El proyecto, llevado
a cabo por el Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona, utiliza la metodología de
Children's World, entidad que desde hace años encuesta a niños de todo el mundo.
Una conclusión que aporta el estudio en Barcelona es que los niños "expresan que quieren más
tiempo libre y ganar autonomía personal", apunta Maria Truñó, directora del Instituto Infancia
y Adolescencia de Barcelona. El 47% de los encuestados manifiesta no estar contento con el
grado de libertad de que dispone –en casa, en la escuela o en la calle–. En este sentido, el 38%
tampoco lo está con cómo los escuchan los adultos y el 40%, con su vida de estudiante.
Los autores del informe advierten de que el estudio hay que leerlo siendo conscientes del
"sesgo del optimismo vital" con el que los niños responden a las encuestas. Con este término se
refieren a que ellos tienden a valorar las cosas de forma mucho más positiva que los adultos.
Así, Truñó considera que un niño "no está suficientemente satisfecho" con algún aspecto de su
vida cuando contesta cualquier cosa que esté por debajo de "muy satisfecho" (en el estudio:
nada, poco o bastante).
En este sentido, la valoración global de su vida es de 9,1 sobre 10, una media similar a la del
resto de países del mundo, según la información recogida por Children's World. Entre lo que
valoran más positivamente está su salud (9,4), su hogar (9,2) o las personas con las que viven
(9,2). Entre lo peor valorado, destaca el tiempo libre (7,8 de media), su vida de estudiante o su
grado de libertad.

Más tiempo con la familia
Sobre la gestión del tiempo propio, Laia Pineda, coordinadora del proyecto, asegura que "una
de las cosas que más nos dicen es que querrían pasar más tiempo con sus padres". "No todo lo
que les preocupa tiene que ver con las condiciones materiales: a veces tiene que ver con los
espacios que comparten con la familia, donde se pueden sentir más escuchados o que tienen
algo que decir", prosigue Pineda.
¿Por qué tienen sensación de tener poco tiempo? Esta primera fase de la encuesta no entra en
las causas de los malestares infantiles –lo harán a partir de este curso con una serie de talleres
en las escuelas a las que ya acudieron–, pero un vistazo a las actividades que hacen los chavales
fuera de la escuela puede dar alguna pista.
El 71% de los niños y niñas dedica al menos cinco días a la semana a hacer un rato de
deberes por la tarde. El 65% dedica algún rato a ver la televisión; el 57%, a charlar con la
familia; el 49%, a las redes sociales, y un 37% a jugar a videojuegos.

"Para los niños, su vida fuera de la escuela es muy importante, pero esto los adultos lo tenemos
poco presente", apunta Carles Barba, coordinador del proyecto Educación a Tiempo Completo,
que estudia las oportunidades educativas de los niños fuera del horario lectivo. "Este estudio
supone un toque de atención", añade Barba, que considera que los adultos deberían escuchar
más a los niños sobre sus intereses y deseos a la hora de realizar actividades fuera de la
escuela.
"Y una vez garantizado esto, lo que tenemos que asegurar es que lo que quieren hacer en su
tiempo libre sea accesible, que no haya barreras económicas", sostiene. Barba apunta al riesgo
de "sobresaturar las agendas de los niños" con actividades extraescolares, pero a la
vez alerta de que el acceso a actividades de ocio educativo o deportivas sigue siendo mucho
más complicado para las familias de clase baja.

Satisfacción con su cuerpo, diferencias por barrios...
La encuesta del Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona recoge muchos datos aún por
desarrollar, pero las primeras conclusiones invitan a poner el foco en otras problemáticas
además de la del tiempo libre. Por ejemplo, el 27% de los niños de esta edad no están
suficientemente satisfechos con su cuerpo.
En la rueda de prensa de presentación del estudio, Laia Ortiz, tercera teniente de Alcaldía de
Barcelona y concejala de Derechos Sociales, apuntó que esto debería abrir un debate
sobre "qué imágenes se proyectan sobre los niños para que estén insatisfechos con su aspecto
en edades tan tempranas", en referencia a los roles de género o los estereotipos corporales que
marcan los cánones de belleza actuales.
Otro dato relevante es la diferencia entre barrios de la ciudad, aunque estos son más leves de lo
que se podría pensar. "Tanto los niños de los barrios de rentas más altas como los de rentas
intermedias y bajas, expresan una satisfacción vital en torno a la media", apunta el estudio.
Dividiendo los distritos en tres grupos en función de su renta, en los más acomodados el 73% de
los niños está muy satisfecho con su vida, mientras que en los menos pudientes, el porcentaje
baja hasta el 67%.
"Demasiadas veces hablamos de infancia sin tenerlos en cuenta, y la mirada adulta tiene un
sesgo muy grande a la hora de dar respuesta a las necesidades de los niños", ha expresado
Ortiz, que ha insistido que esta encuesta permite constatar cómo tan importante para ellos
pueden ser sus condiciones materiales de vida como las relacionales, es decir, cómo valoran su
familia, amigos o tiempo de juego.
13/11/2017 - 20:55h
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Los niños barceloneses valoran su satisfacción con un 9 y tres de cada diez no lo están

El 73% está muy satisfecho de sus aprendizajes escolares; el 75%, de sus amigos; el 79%, de la casa donde reside, y el 82%, de
las personas con las que vive, mientras que los ámbitos que generan más satisfacción entre los niños encuestados son las cosas
que tiene (83%) y la salud (85%).
VARIACIONES POR SEXO Y BARRIOS
No se aprecian diferencias relevantes de satisfacción entre niños y niñas, algo que no ocurre en ninguna otra encuesta de la
ciudad, ha detallado Ortiz, que ha señalado que se trata de un dato relevante porque indica "cuándo empiezan las diferencias de
percepciones entre niños y niñas".
Han señalado que existe una diferencia de seis puntos porcentuales de niños que no están suﬁcientemente satisfechos entre los
barrios de renta baja, con el 33%, y los de renta alta, con el 27%, y también hay variaciones en función del distrito en el que se
ubica la escuela.
Los niños que no se muestran suﬁcientemente satisfechos escolarizados en Sant Andreu y Ciutat Vella (35%) superan con 11
puntos porcentuales los que lo hacen en Sarrià-Sant Gervasi (24%), el distrito con más niños satisfechos, seguido por Nou
Barris y Eixample (70%).
El proyecto, llamado 'Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona', constará de una segunda fase en
la que se analizarán los resultados en los 52 centros educativos, con talleres en los que participarán los niños, que representan
un 15% de los escolarizados en quinto y sexto de Primaria.
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Existen diferencias por distrito y renta y los niños piden más tiempo libre y autonomía personal
BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) Los niños barceloneses entre 10 y 12 años valoran con un 9 su satisfacción global con la vida, pero tres de cada diez no están su cientemente
satisfechos --expresan que lo están bastante, poco o nada--, ha explicado este lunes la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz.
Ha destacado en rueda de prensa que, al analizar esta encuesta, se debe tener en cuenta el "sesgo de optimismo vital" de los niños, más
positivos que los adultos, por lo que tienden a responder con mejores valoraciones las preguntas, como han demostrado otras realizadas en
otros países.
Es la primera vez que el Ayuntamiento impulsa esta encuesta, realizada a 3.971 niños en 52 centros escolares y en base a un cuestionario
validado internacionalmente, que se ha llevado a cabo en más de 30 países de todo el mundo, ha resaltado la directora del Instituto de
Infancia y Adolescencia, Maria Truñó.
El 69% de los niños asegura que está totalmente satisfecho con su vida en global, mientras que el 31% señala que no lo está lo su ciente --el
8% de ellos
 dice
estar
pocoo nada
 satisfecho,
A  mientras que el resto lo están bastante--, y los ámbitos mejor valorados son la salud y sus
pertenencias.
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La satisfacción de los niños con su propio cuerpo no es su ciente en el 27% de los casos, algo que debe hacer re exionar sobre las imágenes
que se proyectan a los niños para que "en una edad tan temprana se sientan insatisfechos con su cuerpo", según Ortiz.
El 73% está muy satisfecho de sus aprendizajes escolares; el 75%, de sus amigos; el 79%, de la casa donde reside, y el 82%, de las personas
con las que vive, mientras que los ámbitos que generan más satisfacción entre los niños encuestados son las cosas que tiene (83%) y la salud
(85%).

VARIACIONES POR SEXO Y BARRIOS
No se aprecian diferencias relevantes de satisfacción entre niños y niñas, algo que no ocurre en ninguna otra encuesta de la ciudad, ha
detallado Ortiz, que ha señalado que se trata de un dato relevante porque indica "cuándo empiezan las diferencias de percepciones entre
niños y niñas".
Han señalado que existe una diferencia de seis puntos porcentuales de niños que no están su cientemente satisfechos entre los barrios de
renta baja, con el 33%, y los de renta alta, con el 27%, y también hay variaciones en función del distrito en el que se ubica la escuela.
Los niños que no se muestran su cientemente satisfechos escolarizados en Sant Andreu y Ciutat Vella (35%) superan con 11 puntos
porcentuales los que lo hacen en Sarrià-Sant Gervasi (24%), el distrito con más niños satisfechos, seguido por Nou Barris y Eixample (70%).
El proyecto, llamado 'Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona', constará de una segunda fase en la que se
analizarán los resultados en los 52 centros educativos, con talleres en los que participarán los niños, que representan un 15% de los
escolarizados en quinto y sexto de Primaria.
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Existen diferencias por distrito y renta y los niños piden más tiempo libre y autonomía personal
BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
Los niños barceloneses entre 10 y 12 años valoran con un 9 su satisfacción global con la vida, pero tres
de cada diez no están suficientemente satisfechos --expresan que lo están bastante, poco o nada--, ha
explicado este lunes la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz.
Ha destacado en rueda de prensa que, al analizar esta encuesta, se debe tener en cuenta el "sesgo de
optimismo vital" de los niños, más positivos que los adultos, por lo que tienden a responder con
mejores valoraciones las preguntas, como han demostrado otras realizadas en otros países.
http://www.gentedigital.es/barcelona/noticia/2267493/los-ninos-barceloneses-valoran-su-satisfaccion-con-un-9-y-tres-de-cada-diez-no-lo-estan/
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Es la primera vez que el Ayuntamiento impulsa esta encuesta, realizada a 3.971 niños en 52 centros
escolares y en base a un cuestionario validado internacionalmente, que se ha llevado a cabo en más de
30 países de todo el mundo, ha resaltado la directora del Instituto de Infancia y Adolescencia, Maria
Truñó.
El 69% de los niños asegura que está totalmente satisfecho con su vida en global, mientras que el 31%
señala que no lo está lo suficiente --el 8% de ellos dice estar poco o nada satisfecho, mientras que el
resto lo están bastante--, y los ámbitos mejor valorados son la salud y sus pertenencias.
Los ámbitos peor valorados son el tiempo libre (sólo el 47% está muy satisfecho), su autonomía
(53%), la vida de estudiante (58%), el uso de tiempo (60%), cómo escuchan los adultos (62%), los
niños de la clase (66%), el barrio de residencia (66%) y la seguridad (71%).
La satisfacción de los niños con su propio cuerpo no es suficiente en el 27% de los casos, algo que debe
hacer reflexionar sobre las imágenes que se proyectan a los niños para que "en una edad tan temprana
se sientan insatisfechos con su cuerpo", según Ortiz.
El 73% está muy satisfecho de sus aprendizajes escolares; el 75%, de sus amigos; el 79%, de la casa
donde reside, y el 82%, de las personas con las que vive, mientras que los ámbitos que generan más
satisfacción entre los niños encuestados son las cosas que tiene (83%) y la salud (85%).
VARIACIONES POR SEXO Y BARRIOS
No se aprecian diferencias relevantes de satisfacción entre niños y niñas, algo que no ocurre en
ninguna otra encuesta de la ciudad, ha detallado Ortiz, que ha señalado que se trata de un dato
relevante porque indica "cuándo empiezan las diferencias de percepciones entre niños y niñas".
Han señalado que existe una diferencia de seis puntos porcentuales de niños que no están
suficientemente satisfechos entre los barrios de renta baja, con el 33%, y los de renta alta, con el 27%,
y también hay variaciones en función del distrito en el que se ubica la escuela.
Los niños que no se muestran suficientemente satisfechos escolarizados en Sant Andreu y Ciutat Vella
(35%) superan con 11 puntos porcentuales los que lo hacen en Sarrià-Sant Gervasi (24%), el distrito
con más niños satisfechos, seguido por Nou Barris y Eixample (70%).
El proyecto, llamado 'Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona',
constará de una segunda fase en la que se analizarán los resultados en los 52 centros educativos, con
talleres en los que participarán los niños, que representan un 15% de los escolarizados en quinto y
sexto de Primaria.
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Los niños de BCN creen que los adultos no les escuchan
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Los niños de BCN creen que los adultos no les
escuchan
Una encuesta municipal revela que casi uno de cada tres pequeños quiere cambiar
de barrio, de colegio y de amigos

Niños patinando en la superilla del Poblenou / JORDI GINABREDA
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XAVIER ADELL
Aunque en general ven la vida con mucho más optimismo que los adultos, los niños
barceloneses no están del todo satisfechos con la forma en la que viven. Casi la mitad
de ellos cree que los adultos “no les escuchan ni les tienen en cuenta” y una cifra
importante querría cambiar de barrio, de colegio e incluso de amigos. Estas son algunas
de las principales conclusiones que se extraen de la primera encuesta a 4.000 escolares
de entre 10 y 12 años (estudiantes de 5º y 6º de Primaria) realizada por el Ayuntamiento
de Barcelona, un estudio pionero en España y cuyos resultados serán debatidos en una
segunda fase con los propios protagonistas en las escuelas para que sirvan como
herramienta de mejora.
La mayoría de los niños barceloneses puntúa sus vidas con notas de sobresaliente
(entre un 9 y un 10). Sin embargo sus vidas tampoco son perfectas. Más de la mitad de
los menores encuestados (53%) no está del todo satisfecho con su tiempo libre -dedicado
en un 71% de los casos a hacer deberes y a estudiar durante cinco días a la semana; y
prácticamente la mitad querría tener algo más de libertad y, sobre todo, querrían ser
más escuchados por las personas mayores y pasar más tiempo con sus padres. “Esta
propia encuesta es una forma de que los niños ejerzan su derecho a ser escuchados”, ha
explicado la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laia
Ortiz (BeC).
COSAS DE ADULTOS
Pero igual que ocurre con los adultos, la opinión de los niños varía en función de las
rentas familiares, del barrio donde viven y del barrio donde está su escuela “aunque de
forma menos notoria que en los adultos”, ha matizado Ortiz. Mientras uno de cada tres
niños que viven en los barrios de menores rentas no está satisfecho con su vida, la cifra se
reduce al 27% en los barrios con mayores rentas. Pero si se tiene en cuenta el barrio en el
que se estudia, el 35% del alumnado del distrito de Ciutat Vella se siente insatisfecho,
mientras que la cifra cae al 24% en el distrito de Sarrià Sant Gervasi. No obstante, todos
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Los niños de BCN creen que los adultos no les escuchan

su clase social, “porque valoran más las cosas inmateriales, como sentirse atendidos y
escuchados, que las materiales”, ha subrayado la teniente de alcalde.
Al acercar la lupa a los resultados de la encuesta es cuando empiezan a aparecer esas
cosas con las que los niños no están tan contentos. La primera es el colegio, pero no el
hecho de ir sino el centro escolar. Un 42% no está satisfecho con su escuela y uno de cada
cuatro encuestados (25%) ni siquiera con lo que aprende en el aula.
AMIGOS POCO AMIGOS
Parte de la culpa la tienen los amigos (o mejor dicho, los no amigos). El 34% no está
contento con sus compañeros de escuela y un 25% con sus amigos en general. El dato
más preocupante es que la mitad de los pequeños tiene la sensación de que sus
compañeros de estudios no le ayudan en nada en clase. Este malestar no es gratuito: el
69% de los niños ha insultado o ha sido insultado alguna vez y el 60% ha pegado o ha
sido pegado alguna vez vez.
Otro aspecto relevante es que uno de cada tres niños directamente no está contento con
el barrio en el que vive. A esta cifra se incrementa hasta el 45% en el caso de los que
encuentra de cientes los espacios para jugar y divertirse próximos a su casa y sube hasta
la mitad (49%) el número de niños que no se siente seguro cuando pasea por su barrio.
Otra conclusión positiva que se extrae de la encuesta es que prácticamente no hay
diferencias de opinión entre niños y niñas, que no empiezan a ver las cosas de forma
diferente en función de su sexo “hasta llegar a la adolescencia”, ha explicado Ortiz. Como
conclusión, cabe destacar dos datos preocupantes: el 27% de los niños no se siente
satisfecho con su cuerpo y un 15% tiene di cultades para dormir.
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Un terç dels nens i nenes
d’entre 10 i 12 anys no estan
satisfets amb el seu cos
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EDUCACIÓ

SATISFACCIÓ DELS INFANTS AMB ELS ASPECTES DE LA VIDA
No prou satisfet/a

Molt satisfet/a

Temps lliure
53%

47%

Llibertat que tens
47%

53%

Vida estudiant
42%

58%

Com utilitzes el temps
40%

60%

Com t’escolten els adults
38%

62%

Nens i nenes de la classe
34%

66%

Barri o zona on vius
34%

66%

Com de segur et sents
29%

71%

Propi cos
27%

73%

Aprenentatges escolars
27%

73%

Amistats
25%

75%

Casa on vius
79%

21%
Persones amb qui vius

82%

18%
Coses que tens

83%

17%
Salut
15%

85%

Els infants volen tenir
més temps lliure

MARIA ORTEGA /
NÚRIA MARTÍNEZ
BARCELONA

Més temps lliure. És el clam de la
majoria de nens de Barcelona d’entre 10 i 12 anys, molts d’ells amb una
intensa agenda d’activitats extraescolars. Tres de cada deu, a més, no
estan contents amb el seu aspecte
físic i la meitat clamen tenir més autonomia. L’Ajuntament de Barcelona va presentar ahir –i ja sense la regidora socialista d’Infància, Carmen Andrés– els resultats d’una enquesta que, per primera vagada, ha
consultat directament els infants.
En concret, prop de 4.000 nens i
nenes de mig centenar de centres
escolars de la ciutat, que representen el 15% del total d’infants escolaritzats. L’enquesta mostra que un
53% dels nens no estan satisfets
amb el seu temps lliure. I els responsables de l’estudi, que ara n’estan fent un de retorn a les escoles,
asseguren que un dels comentaris
que més els repeteixen els més petits és que voldrien passar més
temps amb els seus pares.
“Els resultats de l’enquesta tornen a mostrar que tenim dificultats
per trobar espais de qualitat entre
infants i família”, expressa Edgar
Iglesias, membre del departament
de pedagogia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), que considera que els infants també volen poder decidir què
fan amb el seu temps.
Per a Iglesias, els “drets dels infants recullen el seu dret a avorrirse, a aprendre sols i a ser educats
amb acompanyament”, i considera

Un terç dels nens d’entre 10 i 12 anys no estan satisfets amb el seu cos
SATISFACCIÓ GLOBAL DELS INFANTS AMB LA VIDA
Poc i gens

Bastant

Molt

Sarrià-Sant Gervasi
5%

19%

76%

Nou Barris
7%

70%

23%

l’Eixample
9%

22%

70%

24%

69%

24%

69%

Horta-Guinardó
7%

que “cal combinar diferents espais
perquè aquests drets quedin garantits”. Com a part de la solució, l’expert considera convenient que les
famílies estiguin atentes a les inquietuds dels nens. En aquest sentit,
recorda que no s’han de carregar els
infants d’activitats extraescolars i
que se’ls ha de deixar temps per
avorrir-se. “Això els farà connectar
emocionalment amb qui són: avorrir-se és una forma interessant de
conèixer-se i d’identificar interessos i inquietuds”, insisteix.
Diferències entre districtes

Gràcia
7%

Sant Martí
9%

23%

68%

24%

68%

24%

68%

Sants-Montjuïc
8%

les Corts
8%

Sant Andreu
10%

25%

65%

Ciutat Vella
12%

23%

65%
Font: Ajuntament de Barcelona / Gràfic: M. Asín

Un 27% dels enquestats asseguren
que no estan contents amb el seu
cos, mentre que la valoració de les
coses materials que tenen és molt
més positiva: un 83% n’estan molt
satisfets. A més, un 79% també estan
contents de la casa on viuen. La tinent d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, es va preguntar ahir, en
aquest sentit, quina imatge projectem en els més petits perquè un percentatge tan elevat es declari no satisfet amb el seu aspecte, mentre
que, en canvi, són molt més optimistes en el terreny dels béns materials.
En termes generals, un 69% dels
enquestats es declaren molt satis-
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fets amb la seva vida, però el 31%
restant diuen que no n’estan prou.
I, d’aquests, un 8% diuen que estan
poc o gens satisfets amb la vida. Els
responsables de l’enquesta asseguren que s’ha de tenir en compte el
“biaix de l’optimisme vital”, és a dir,
el fenomen segons el qual els infants tendeixen a respondre més
positivament que els adults a les
mateixes preguntes. Però els resultats no són homogenis per al conjunt de la ciutat.
Hi ha diferències de fins a 11
punts entre infants escolaritzats a
Ciutat Vella (35%) i a Sarrià-Sant
Gervasi (24%) pel que fa al nombre
d’enquestats que diuen que no estan del tot satisfets amb la seva vida. La diferència entre els infants
que viuen en barris de renda baixa i
els que viuen en barris de renda alta davant d’aquesta mateixa pregunta és de 6 punts (el 33% no estan
satisfets als barris més vulnerables,
i el 27% no ho estan en els més benestants). D’altra banda, tres de cada deu enquestats no estan contents amb el barri on viuen o amb
els seus companys de classe. Un
42%, en canvi, no ho estan amb la
seva vida d’estudiant.
L’enquesta l’ha impulsat el consistori i l’ha realitzat l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona
(IIAB) amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona i de
l’Institut de Recerca sobre Qualitat
de Vida de la Universitat de Girona.
Ara es farà el retorn dels resultats a
les aules perquè els nens els interpretin i facin propostes d’actuació.
Està previst que a finals de curs es
publiqui un nou informe amb resultats i propostes.e
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El 27% de los niños de Barcelona
no está satisfecho con su cuerpo
A. L. CONGOSTRINA, Barcelona
El 27% de los niños de entre 10 y
12 años que viven en Barcelona
aseguran no sentirse satisfechos
con su cuerpo. Este porcentaje
se desprende de la encuesta Hablan los niños y niñas: El bienestar subjetivo de la infancia en
Barcelona, realizada por el Ayuntamiento.
La directora del instituto de
la infancia en el Consistorio, Maria Truñó, aseguró que el informe destaca que el 69% de los
niños se encuentra “totalmente

satisfechos con su vida”. Un 31%
manifiestan no estarlo suficiente y un 8% expresa estar poco o
nada satisfecho con su vida. El
informe no remarca diferencias
significativas entre sexos: los niños no satisfechos con su vida
son el 31% y las niñas, el 30%.
Truñó destacó que hay diferencias según el lugar de residencia. “En los barrios de renta baja, el 33% de los niños no están
satisfechos globalmente con sus
vidas mientras que en los de renta alta son el 27%. Por distritos,

en los centros escolares de Ciutat Vella y Sant Andreu el 35% de
los niños no están conformes
con su vida y en Sarrià-Sant Gervasi el 24%2”, resaltó la directora del instituto.
El 53 % de los niños dicen no
estar satisfechos con la cantidad
de tiempo libre que tienen y el
48% no están suficientemente satisfechos con su grado de autonomía. Un 42% no están conformes con su “vida de estudiante”.
De las actividades que hacen los
niños fuera de la escuela, el 71%

dedica un mínimo de cinco días
a la semana a hacer “deberes” y
estudiar.
El 34% no está satisfecho de
sus amigos y solo tres de cada
diez “no han sido insultados ni
han insultado”. Solo el 40% de
los encuestados aseguran no haber sido agredidos ni haber agredido a nadie.
La salud es el aspecto más
valorado. Un 85% de los menores expresan estar muy satisfechos de su salud. Pese a ello, el
15% de los niños dice que ha tenido dificultades para dormir un
mínimo de 5 o 6 días a la semana. El 19% manifiesta no estar
satisfechos con su entorno familiar. El 87% de los niños aseguran que hay personas en la familia que se preocupan de ellos pero cuatro de cada diez afirman

que su padre o su madre “no le
escuchan lo suficiente y no le
tienen suficientemente en contra”.
Ortiz aseguró que los menores tienden a responder “más positivamente que los adultos a las
mismas preguntas. De tal forma
que en otras encuestas donde se
pregunta a los adultos sobre la
percepción de su calidad de vida
se sitúa entre 7 y 8 mientras que
en los menores se sitúa entre 9 y
10. Hay que destacar este sesgo
de optimismo vital para analizar
la encuesta”.
3.971 niños y niñas, de entre
10 y 12 años, de 52 escuelas han
contestado la encuesta que según la segunda teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, “es
la primera vez que se realiza en
una ciudad dentro de España”.
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Benestar infantil

la meitat dels nens de bcn volen
més temps lliure i menys control
Una enquesta revela la insatisfacció dels nois de
10 a 12 anys amb el seu grau d’independència
ANTON ROSA
BARCELONA

més bona valoració, amb el 85% de
satisfacció. Entre els aspectes més
mal valorats hi ha el lloc de residència. Tres de cada deu alumnes no estan contents amb el barri on viuen i
gairebé la meitat no estan satisfets
amb els espais verds i d’oci que hi ha
a la seva zona. A més a més, un de cada dos manifesta que no se sent prou
segur al seu barri.

DISTRIBUCIÓ DE LA SATISFACCIÓ
AMB ELS ASPECTES DE LA VIDA

S

i els nens de l’etapa final de
primària encara creguessin
en els Reis Mags i si Ses Majestats d’Orient complaguessin la petició d’intangibles, les
cartes a Melcior, Gaspar i Baltasar
tindrien un fort to reivindicatiu:
«Vull més temps lliure» i «vull més
llibertat» serien segur dos clàssics.
Perquè el que passa és que més de la
meitat (el 53%) dels barcelonins
d’entre 10 i 12 anys reclamen més
temps lliure i gairebé la meitat (el
47%) exigeixen més llibertat.
Barcelona ha preguntat per primera vegada als nens pel seu benestar. En concret, l’ajuntament
ha realitzat juntament amb l’Institut Infància i Adolescència de
Barcelona (IIAB) una enquesta a
4.000 alumnes d’entre 10 i 12 anys
de 52 escoles de la ciutat. A més de
revelar que els citats percentatges
de nois i noies estan més aviat farts
d’activitats extraescolars i que els
seus pares els tallin les ales, els resultats tenen una clara cara b: més
d’una quarta part (el 27%) estan insatisfets amb el seu cos. A més, més
d’una tercera part dels menors (el
42%) estan descontents amb la seva
vida d’estudiants.
Per Maria Truñó, directora de
l’IIAB, és alarmant que més d’un
miler dels 4.000 alumnes enquestats estiguin preocupats pel seu cos.
Malgrat que no arriben al 10% els
nens i preadolescents que es manifesten poc o gens conformes amb el
seu físic, el fet agafa especial rellevància al tractar-se d’escolars que
tan sols cursen entre cinquè i sisè
de primària. «¿Quina imatge projectem als nens perquè se sentin insatisfets amb el seu cos?», s’ha interrogat Ortiz. En els pròxims mesos
es farà una anàlisi exhaustiva de les
enquestes per interpretar les dades,
va explicar Truñó.
Els resultats preliminars no mostren a penes variació en funció del
sexe. No obstant, sí que hi ha diferències considerables segons la procedència dels nens. La taxa d’insatisfacció global és sis punts superior als barris pobres (33%) que als
rics (27%). I, segons el districte del
centre escolar, la diferència s’incrementa fins als 11 punts: 35% d’insatisfacció a Ciutat Vella per 24% a
Sarrià-Sant Gervasi.
Pel que fa a benestar general, gairebé el 70% dels nens diuen estar totalment d’acord amb la seva vida en
general. La salut és l’aspecte amb

Una de les dades més preocupants és que un
de cada quatre està descontent amb el seu cos
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ENTORN ESCOLAR /Tres de cada deu no
se senten escoltats pels adults. Aquesta dada es tradueix en el fet que dins
de l’entorn escolar, el 70% dels alumnes no creuen que disposin de la suficient autonomia o capacitat de decisió. Gairebé la meitat dels nois no estan del tot a gust amb la seva vida
diària a l’escola i una quarta part no
estan prou satisfets
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L’Ajuntament de
Barcelona admet
que les dades no
són les esperables
33 El denominat biaix de l’opti-

misme vital és un fenomen conegut pel qual els menors tendeixen a respondre de manera més
positiva que els adults a les mateixes preguntes. Mentre que en
el gruix dels adults les respostes
sobre la percepció de la qualitat
de vida solen situar-se entre el 7
i el 8, en el cas dels menors solen
fer-ho majoritàriament entre el 9
i el 10.

33 Des de l’Ajuntament de Bar-

Font: Ajuntament de Barcelona

celona i l’Institut Infància i Adolescència remarquen que és imprescindible tenir molt en compte aquest factor a l’hora d’analitzar els resultats de l’enquesta
per no caure en la il·lusió que tot
funciona bé. De fet les dades sense interpretar que presenta l’enquesta ja impedeixen aquesta
lectura de color de rosa. Consistori i institut admeten que cal estar especialment atents a les dades de nens que expressen estar
poc o gens satisfets amb la seva
vida, ja que no són les esperables
i poden estar indicant un malestar important.
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amb l’aprenentatge rebut al seu centre. Fins i tot, el 24% no se senten completament segurs a l’escola.
Aquesta certa desafecció amb l’entorn escolar també es manifesta en
la relació amb els seus companys. La
meitat dels nens no creuen que els
seus amics els ajudarien davant un
problema i sis de cada deu han pegat
o han rebut cops.
INICIATIVA INTERNACIONAL / La fase inici-

al del projecte Parlen els nens i les nenes:
el benestar subjectiu de la infància a
Barcelona ha consistit en aquesta primera onada d’enquestes a una mostra representativa del 15% dels 27.285
nens entre 10 i 12 anys matriculats
en centres educatius de la ciutat.
El qüestionari és una adaptació
del que proposa Children’s World,
la iniciativa internacional dins de la
qual s’emmarca el projecte que ha
implementat el consistori, que consta de tres onades i compta amb la collaboració de fins a 30 estats repartits pel món. Les dades obtingudes
a Barcelona confirmen la tendència
al fenomen del biaix de l’optimisme vital, que ja s’ha vist en altres països.
Aquest factor fa referència a la idea
que els nens tendeixen a respondre
més positivament que els adults a les
mateixes preguntes. La percepció de
la qualitat de vida puja entre un i dos
punts en infants respecte a adults.

Laia Ortiz
TINENTA D’ALCALDE

«Aquest informe
ens permetrà
abordar les
polítiques de
la ciutat des dels
drets de la infància»
El següent pas del projecte consistirà en un procés participatiu que
ja va començar la setmana passada
en algunes escoles. En aquesta segona etapa es compartiran els primers resultats de l’informe amb els
alumnes a través de 80 tallers per debatre a classe i formular conjuntament propostes de millora. «És imprescindible interpretar amb ells els
resultats», va explicar Ortiz. Segons
la tinenta d’alcalde de Drets Socials
aquest projecte és una oportunitat
per dialogar i definir una agenda on
els nens sentin que «la ciutat els escolta» i se’ls reconegui com a ciutadans de ple dret.
La previsió del projecte és repetir
l’onada d’enquestes en un marge de
tres o quatre anys. A final d’aquest
curs es presentarà l’informe complet amb tots els resultats analitzats
per poder identificar els principals
reptes i poder implementar mesures coordinades des de tots els actors
implicats. H

Menys deure

Entre extraescolars i tasques del col·le, e
a si mateixos H Més de dues activitats a la
MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

Una mica de raó tenen els estudiants d’entre 10 i 12 anys de Barcelona quan protesten perquè no
disposen de temps lliure i perquè
els seus pares amb prou feines els
donen autonomia per decidir sobre què fer. A la seva edat, entre cinquè i sisè de primària, és quan acostumen a arribar al seu apogeu les
activitats extraescolars, que aniran abandonant més endavant, a
l’ingressar a l’institut. I si no n’hi
hagués prou amb haver d’estar
anant i venint de dilluns a divendres, una vegada acabat el col·legi,
entre l’acadèmia d’anglès, l’escola
de música, les aules de dansa i l’entrenament esportiu, a l’arribar a
casa, ¡a sobre els toca posar-se a fer
deures!
L’agenda de la canalla, lamenten els pedagogs, està marcada en
excés pels adults, ja siguin professors o pares. «L’espai extraescolar
hauria de comptar amb certes condicions: la primera d’elles, que els
nens puguin escollir el que els agrada», indica Edgar Iglesias, professor de Pedagogia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i membre de l’equip de l’Associació Educativa Integral (AEI)
del Raval. «Qualsevol decisió sobre
les extraescolars ha de passar pel
diàleg amb el nen i, a aquesta edat,
als 10, els 11, els 12 anys, qualsevol
escenari que suposi més de dues
activitats a la setmana es pot considerar una sobrecàrrega», adverteix Iglesias.
Llavors, si el nen no vol fer una
activitat, ¿s’ha de deixar que no la
faci? ¿El menor ha d’imposar el seu
criteri al dels pares? «L’oferta de
programes educatius fora de l’horari lectiu és, ara com ara, molt àmplia i rica... Segur que troba alguna
activitat innovadora que li permet
aprendre i créixer en valors», respon l’investigador de la UAB. «Però aquestes activitats no han de ser
res homogeni, el més important»,
afegeix, és que els nanos «vegin que
hi ha un aprenentatge emocional
en el que fan».

Nocius per a la salut
L’OCDE calcula que a Espanya els
estudiants dediquen una mitjana
setmanal de sis hores i mitja a fer
tasques escolars fora de l’horari del
col·legi, dues hores més que la mitjana europea. Als 11 anys, el 34%
dels nens i el 25% de les nenes diuen que se senten molt pressionats
per les tasques que els posen a l’escola, segons una enquesta feta pública el 2016 per l’OMS.

33 Aplicats 8 Dos estudiants de

Els nens dediquen
sis hores i mitja
setmanals a fer
tasques escolars
fora del col·legi
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Hace ya muchos años, el que fuera el 28º presidente de los Estados
Unidos, Woodrow Wilson, advertía de que «si desea hacer enemigos, intente cambiar algo». Porque
por instinto, los cambios dan
miedo a las personas. Más si se
trata de poner a circular autobuses en dirección contraria al sentido de la marcha. Además de los
vecinos, los padres y profesores de
la escuela Infant Jesús de Barcelona se llevaron las manos a la cabeza hace dos semanas cuando
vieron que el Ayuntamiento de
Barcelona se disponía a hacer
obras en el carril de aparcamiento
de zona azul del lado montaña de
la Travessera de Gràcia para convertirlo en un carril bus, desde la
calle Balmes dirección Francesc
Macià.
«¡Pero si los coches circulan en
dirección contraria!», exclamaban
algunos padres confusos. Imaginaron lo peor, niños y abuelos que
se agolpan en la salida de la escuela cayendo al carril bus. Enseguida
se organizaron para pedir medidas a la escuela y la sorpresa fue
que la dirección del colegio no
sabía nada. Era día 2 de noviembre
y apenas quedaban diez días para
que el nuevo autobús, el D40, que
cruza Barcelona en diagonal desde Via Favència a plaza España,
entrara en funcionamiento junto
a tres líneas más: la V5, que enlaza
Mare de Déu del Port con Pedralbes; la V31, que va de la Mar Vella
a Trinitat Vella, y la V29, del Fòrum
a Roquetes. Además de la D40, por
Travessera también pasa el 27. Se
acabó también el privilegio de
aparcar en doble fila para dejar y
recoger niños de la escuela.
Lo primero que hizo la dirección
del colegio fue pedir una reunión
con responsables del Ayuntamiento de Barcelona. El día 10,

EP- Barcelona

Los niños barceloneses entre 10 y
12 años valoran con un 9 su satisfacción global con la vida, pero
tres de cada diez no están suficientemente satisfechos –expresan que lo están bastante, poco o
nada–, explicó ayer la teniente de
alcalde de Derechos Sociales, Laia
Ortiz.
En rueda de prensa, destacó
que, al analizar esta encuesta, se
debe tener en cuenta el «sesgo de
optimismo vital» de los niños,
más positivos que los adultos, por
lo que tienden a responder con
mejores valoraciones las preguntas, como han demostrado otras
realizadas en otros países. Es la
primera vez que el Ayuntamiento

tres días antes de la puesta en
marcha de las nuevas líneas de la
red ortogonal, que el gobierno de
Xavier Trias empezó a desplegar
en 2012, el director de la escuela
Infant Jesús, Josep Maria Ramón,
se vio con el gerente del distrito de
Sarriá-Sant Gervasi y el jefe de
movilidad de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Ambas
partes lamentaron la falta de diálogo. El colegio pidió trasladar el
carril bus al otro lado de travesera
de Gràcia, pero la respuesta fue
«no, porque por causas técnicas es
inviable».
Para afrontar el primer día de la

puesta en marcha del «bus a la
contra», como un vecino bautizó
a la nueva línea para alertar a una
motorista que se jugó el pellejo al
girar para enfilar Aribau, durante
el fin de semana, instalaron una
barrera provisional. El Ayuntamiento comprobó «in situ» que no
era suficientemente larga para
prevenir la seguridad del montón
de padres y niños que se agolpan
a la salida de la escuela y en las dos
próximas semanas, cuando pongan la valla definitiva, la alargarán.
Además, una patrulla de la Guardia Urbana ayudaba a organizar la
entrada y la salida del colegio y un

supervisor de TMB tomaba notas
porque el próximo día 24, el gerente del distrito se verá con los responsables de la escuela para evaluar el operativo.
El gerente adjunto de Movilidad
e Infraestructuras, ManuelValdés,
admitía que todo cambio provoca
incertidumbres. «Habrá que ver
cómo la ciudad se adapta a esta
nueva red de autobuses que quedará completamente habilitada el
próximo año», comentó. Con la
entrada en marcha de estas cuatro
líneas, ahora funcionan 20 de las
28 líneas previstas de la red ortogonal, corredores verticales, hori-

zontales y diagonales que se cruzan. Aunque hay que hacer más
transbordos, el mapa se simplifica
y la velocidad y la frecuencia se
multiplica. En un día laboral, estas
líneas transportan unos 350.000
pasajeros, la mitad de los usuarios
de Barcelona. La intención es ganar pasajeros. Las nuevas líneas
cambian ocho recorridos (H6,
H14, H16, 27, 42, 68, 91 y 109) y
suprime siete (20, 26, 32, 40, 37 y
57).
La nueva red no afecta a todas
las líneas, se mantendrán 43 líneas
convencionales y 27 de proximidad.

El bus en contra dirección de Travessera
de Gràcia se estrena con recelo vecinal
Barcelona pone en marcha 4 líneas más de la nueva red de autobuses que prevé tener lista en 2018
M. González/Shooting

Montse ESPANYOL- Barcelona

El colegio Infant Jesús lamenta que el Ayuntamiento no les informara personalmente y toma medidas para evitar accidentes a la salida de la escuela

Tres de cada diez niños entre 10 y 12 años
no está satisfecho con su cuerpo
impulsa esta encuesta, realizada
a 3.971 niños en 52 centros escolares y en base a un cuestionario
validado internacionalmente,
que se llevó a cabo en más de 30
países de todo el mundo, ha resaltado la directora del Instituto de
Infancia y Adolescencia, Maria
Truñó.
El 69% de los niños asegura que
está totalmente satisfecho con su
vida en global, mientras que el
31% señala que no lo está lo suficiente –el 8% de ellos dice estar
poco o nada satisfecho, mientras

que el resto lo están bastante–, y
los ámbitos mejor valorados son
la salud y sus pertenencias.
Los ámbitos peor valorados son
el tiempo libre (sólo el 47% está
muy satisfecho), su autonomía
(53%), la vida de estudiante (58%),
el uso de tiempo (60%), cómo
escuchan los adultos (62%), los
niños de la clase (66%), el barrio
de residencia (66%) y la seguridad
(71%).
La satisfacción de los niños con
su propio cuerpo no es suficiente
en el 27% de los casos, algo que

50 %
NIÑOS

de Barcelona quiere
más tiempo libre para
sus cosas

73 %
NIÑOS

Está satisfecho con su
aprendizaje en la
escuela

debe hacer reflexionar sobre las
imágenes que se proyectan a los
niños para que «en una edad tan
temprana se sientan insatisfechos
con su cuerpo», según Ortiz.
El 73% está muy satisfecho de
sus aprendizajes escolares; el 75%,
de sus amigos; el 79%, de la casa
donde reside, y el 82%, de las personas con las que vive, mientras
que los ámbitos que generan más
satisfacción entre los niños encuestados son las cosas que tiene
(83%) y la salud (85%).
Existe una diferencia de seis
puntos porcentuales de niños que
no están suficientemente satisfechos entre los barrios de renta
baja, con el 33%, y los de renta alta,
con el 27%, y también hay variaciones en función del distrito.
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PERIODICO

Si els nens de l’etapa ﬁnal de primària encara creguessin en els Reis Mags i si Ses Majestats d’Orient complaguessin la
petició d’intangibles, les cartes a Melcior, Gaspar i Baltasar tindrien un fort to reivindicatiu: «Vull més temps lliure» i
«vull més llibertat» serien segur dos clàssics. Perquè succeeix que més de la meitat (el 53%) dels barcelonins d’entre 10 i
12 anys reclamen més temps lliure i gairebé la meitat (el 47%) exigeixen més llibertat.

Barcelona ha preguntat per primera vegada als nens pel seu benestar. En concret, l’ajuntament ha realitzat juntament
amb l’Institut
Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB) una enquesta a 4.000 alumnes d’entre 10 i 12 anys de 52
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estan insatisfets amb el seu cos. A més, més d’una tercera part dels menors (el 42%) estan descontents amb la seva vida
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d’estudiants.

Per Maria Truñó, directora de l’IIAB, és alarmant que més d’un miler dels 4.000 alumnes enquestats estiguin preocupats
pel seu cos. Malgrat que no arriben al 10% els nens i preadolescents que es manifesten poc o gens conformes amb el seu
físic, el fet pren especial rellevància al tractar-se d’escolars que tan sols cursen entre cinquè i sisè de primària. «¿Quina
imatge projectem als nens perquè se sentin insatisfets amb el seu cos?», s’ha interrogat Ortiz. En els pròxims mesos es
farà una anàlisi exhaustiva de les enquestes per interpretar les dades, va explicar Truñó.

Els resultats preliminars no mostren a penes variació en funció del sexe. No obstant, sí que hi ha diferències
considerables segons la procedència dels nens. La taxa d’insatisfacció global és sis punts superior als barris pobres
(33%) que als rics (27%). I, segons el districte del centre escolar, la diferència s’incrementa ﬁns als 11 punts: 35%
d’insatisfacció a Ciutat Vella per 24% a Sarrià-Sant Gervasi.

Pel que fa a benestar general, gairebé el 70% dels nens diuen estar totalment d’acord amb la seva vida en general. La
salut és l’aspecte amb més bona valoració, amb el 85% de satisfacció. Entre els aspectes més mal valorats hi ha el lloc de
residència. Tres de cada deu alumnes no estan contents amb el barri on viuen i gairebé la meitat no estan satisfets amb
els espais verds i d’oci que hi ha a la seva zona. A més a més, un de cada dos manifesta que no se sent prou segur al seu
barri.

ENTORN ESCOLAR
Tres de cada deu no se senten escoltats pels adults. Aquesta dada es tradueix en el fet que dins de l’entorn escolar, el
70% dels alumnes no creuen que disposin de la suﬁcient autonomia o capacitat de decisió. Gairebé la meitat dels nois
no estan del tot a gust amb la seva vida diària a l’escola i una quarta part no estan prou satisfets amb l’aprenentatge
rebut al seu centre. Fins i tot, el 24% no se senten completament segurs a l’escola.
Aquesta certa desafecció amb l’entorn escolar també es manifesta en la relació amb els seus companys. La meitat dels
nens no creuen que els seus amics els ajudarien davant un problema i sis de cada deu han pegat o han rebut cops.
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INICIATIVA INTERNACIONAL
La fase inicial del projecte Parlen els nens i les nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona ha consistit en
aquesta primera onada d’enquestes a una mostra representativa del 15% dels 27.285 nens entre 10 i 12 anys matriculats
en centres educatius de la ciutat.

El qüestionari és una adaptació del que proposa Children’s World, la iniciativa internacional dins de la qual s’emmarca
el projecte que ha implementat el consistori, que consta de tres onades i compta amb la col·laboració de ﬁns a 30 estats
repartits pel món. Les dades obtingudes a Barcelona conﬁrmen la tendència al fenomen del biaix de l’optimisme vital,
que ja s’ha vist en altres països. Aquest factor fa referència a la idea que els nens tendeixen a respondre més
positivament que els adults a les mateixes preguntes. La percepció de la qualitat de vida puja entre un i dos punts en
infants respecte a adults.

El següent pas del projecte consistirà en un procés participatiu que ja va començar la setmana passada en algunes
escoles. En aquesta segona etapa es compartiran els primers resultats de l’informe amb els alumnes a través de 80
tallers per debatre a classe i formular conjuntament propostes de millora. «És imprescindible interpretar amb ells els
resultats», va explicar Ortiz. Segons la tinenta d’alcalde de Drets Socials aquest projecte és una oportunitat per dialogar
i deﬁnir una agenda on els nens sentin que «la ciutat els escolta» i se’ls reconegui com a ciutadans de ple dret.
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La previsió del projecte és repetir l’onada d’enquestes en un marge de tres o quatre anys. A ﬁnal d’aquest curs es
presentarà l’informe complet amb tots els resultats analitzats per poder identiﬁcar els principals reptes i poder
implementar mesures coordinades des de tots els actors implicats.
TEMES:
Estudiants

Adolescents

Deures

Enquestes

Nens
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Un terç dels nens d’entre 10 i 12 anys de Barcelona
no està satisfet amb el seu cos


Una enquesta de l’Ajuntament pregunta per primer cop als infants sobre el seu benestar



Més de la meitat consideren que no tenen prou temps lliure

El 71 % dels infants barcelonins dedica un mínim de 5 dies a la setmana a fer els deures i
estudiar Photo: ORIOL DURAN / ARXIU.

L. SAYAVERA



- BARCELONA

Un terç dels infants barcelonins d’entre 10 i 12 anys no estan prou satisfets amb el seu propi cos i
més de la meitat (un 53%) consideren que no tenen prou temps lliure. Les dades formen part dels
primers resultats d’una macroenquesta subjectiva que ha permès preguntar a gairebé 4.000 nens
i nenes de cinquè i sisè de primària –de 52 escoles de tots els districtes– com se senten en relació
a aspectes molt importants de la seva vida, entre els quals hi ha la salut, l’entorn familiar, els
amics, l’escola o el barri. El projecte Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a
Barcelona, impulsat per l’Ajuntament, va a càrrec de l’Institut Infància i Adolescència de
Barcelona i és el primer cop que el consistori pregunta directament als infants com estan. Ho ha
fet seguint el mètode dissenyat per la iniciativa Children’s Worlds, que ha enquestat nens de més
de 30 països de tot el món.
Els resultats de l’enquesta situen la satisfacció global dels infants amb la vida en una mitjana de 9
sobre 10. Aquí, però, entra en joc el biaix de l’optimisme vital, un concepte que fa referència al fet
que els infants tendeixen a valorar les coses de manera molt més positiva que els adults. Així
doncs, un 69% dels nens han expressat molta satisfacció amb la seva vida i es considera que 3 de
cada 10 no ho estan prou. Aquí s’hi inclouen els que han manifestat gens, poca o bastant
satisfacció. “Quan n’expressen bastant, i no molta, ja és un indici que alguna cosa no va prou bé”,
va explicar ahir la directora de l’Institut Infància i Adolescència, Maria Truñó. Els resultats són
similars si s’analitzen en funció del sexe, però no si es posa el focus en la renda familiar mitjana
disponible dels barris on viuen. En els menys benestants, un 33% dels infants expressen que no
estan prou satisfets amb la seva vida, xifra que baixa al 27% en els barris de rendes altes.
Els tres aspectes més ben valorats pels nens són la salut, les coses que tenen i les persones amb
qui viuen. En el cas de la salut, però, hi ha qüestions que no són tan positives. Un 15% dels
infants diu que ha tingut dificultats per dormir cinc o sis dies a la setmana o cada dia, i un 27%
no estan prou satisfets amb el seu cos. “Hauríem de reflexionar sobre quines imatges estem
projectant sobre els infants perquè se sentin insatisfets en una edat tan primerenca”, va
subratllar la tinent d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz.
Entre els aspectes pitjor valorats pels nens destaquen la quantitat de temps lliure de que
disposen per fer el que volen i la llibertat que tenen. “Estan expressant que volen més temps
lliure i guanyar en autonomia personal”, va dir Truñó. I no només això. L’enquesta indica que 4
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de cada 10 infants diuen que el pare o la mare no l’escolten prou, que un 24% no se senten prou
segurs a l’escola i que un 45% no estan prou satisfets amb els espais per jugar al barri, entre
d’altres aspectes.
El projecte es troba ara en la fase de retorn dels resultats a les escoles, on ja s’estan fent tallers
participatius. L’objectiu és que els nens interpretin els resultats i facin propostes d’actuació que
ajudin a millorar el seu benestar. “En el cas del temps, una de les coses que surt de manera més
freqüent és que els infants volen passar-ne més amb els pares”, va destacar la coordinadora del
projecte, Laia Pineda. Es preveu que l’informe final es publiqui a finals d’aquest curs.

LA XIFRA

15

per cent
del total dels infants
escolaritzats a cinquè i sisè
de primària el curs passat
han participat en
l’enquesta.
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Més temps lliure i autonomia personal reclamen els nens i
nenes d’entre 10 i 12 anys
Gairebé 4.000 alumnes de Barcelona han participat a l’enquesta per avaluar el seu benestar

Enquesta "Parlen els nens i nenes. El benestar subjectiu de la infància a Barcelona"

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat els resultats de l’enquesta “Parlen els nens i nenes. El benestar subjectiu de la infància a Barcelona”. El 69%
dels infants barcelonins valoren amb un 9 la satisfacció global amb la vida
. Tot i això, el 31% no ho estan suficientment satisfets. Si analitzem la
no satisfacció global segons el districte on viuen trobem que la diferència és d’1
1 punts entre els infants que van a l’escola a Sant Andreu i a
Ciutat Vella (35%) dels que van a Sarrià (24%).
Si ens fixem per àmbits, el pitjor valorat és el temps lliure . Només un 47% n’està molt satisfet amb la quantitat de temps lliure que tenen per fer el
que volen. Un altre element amb el què no estan satisfets és amb la seva autonomia (53%), la vida d’estudiant (58%), l’ús del temps (60%) o com els
escolten els adults (62%) entre d’altres.
L’estudi també ha posat en relleu que el 27% dels infants enquestats no estan a gust amb el seu cos . També hi ha un 29% que se sent insegur.
És la primera vegada que el consistori impulsa aquesta enquesta, que s’ha realitzat a 3.971 infants de 52 centres escolars
validat internacionalment que s’ha dut a terme en més de 30 països de tot el món.
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Més temps lliure i més autonomia. Aquesta és la demanda majoritària que se’n
desprèn de l’enquesta que ha realitzat l’Ajuntament de Barcelona a 4.000
infants d’entre 10 i 12 anys, en què han participat mig centenar d’escoles.
El projecte ‘Parlen els nens i nenes’ posa sobre la taula que el 69% dels infants se senten satisfets
amb la seva vida, però voldrien millorar-ne alguns aspectes. Així, el 53% dels infants diuen no
estar prou satisfets amb la quantitat de temps lliure que tenen i el 48% no està prou satisfet amb
el seu grau d’autonomia. A més a més, un 42% no està prou satisfet amb la seva vida d’estudiant i
un 40% amb l’ús del seu temps.
Més cures i més atenció en salut
Per altra banda, destaca que, si bé la salut és l’aspecte més ben valorat pels infants (un 85% dels
infants n’està totalment satisfet), el 27% manifesta no estar prou satisfet amb el seu cos. Altres
aspectes on un gruix important expressen no estar prou satisfets (Tres de cada deu) són el barri
on viuen (34%), els companys i companyes de classe (34%) i com els escolten les persones
adultes (38%).
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Les ciutats s’han convertit en entorns “hostils” per al joc dels
nens
L’hiperproteccionisme i els cotxes han acabat limitant la presència dels infants als parcs tancats
JORDI MUMBRÚ Barcelona 20/11/2017 00:00
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Una dotzena de nens d’entre 6 i 10 anys empaiten la pilota. De cop i volta, l’Hugo xuta fort i la desitjada pilota es queda penjada dalt d’un arbre. Tots
els nens s’hi acosten corrent esperant que torni a caure, però quan aixequen el cap descobreixen que la pilota no té cap intenció de baixar de l’arbre.
Es queden quiets. Observen i pensen. Els petits cervells ja han entès que el joc acaba de canviar i comencen a traçar una estratègia per enfilar-se dalt
de l’arbre i recuperar la pilota. La magnòlia no és gaire alta i el tronc és llis. Enfilar-s’hi sembla la millor opció, pensa l’Hugo. Però en aquell moment
arriba un adult, que aixeca en braços un dels nens perquè recuperi la pilota. Ha frustrat el joc. L’escena passa al parc de Teresa Pàmies, al carrer Urgell
de Barcelona. “Quan apareix un obstacle, els adults no deixen que els nens l’intentin resoldre i li prenen a l’infant la possibilitat de solucionar una
situació nova i desconeguda -explica el professor i pedagog Francesco Tonucci-. Tant la satisfacció per aconseguir l’objectiu com la frustració de no
aconseguir-lo són claus per a l’ensenyament”.
L’escenari ideal seria que els nens poguessin jugar sense la supervisió dels adults. “A vegades m’amago per jugar i que no em vegin els pares”,
reconeix rient la Marina, una nena de Sant Andreu. La Marina, de set anys, pensa igual que el reconegut pedagog: jugar sense la supervisió dels
adults és més divertit i potencia l’aprenentatge. “M’agrada molt jugar a les gomes al pati de l’escola i a vegades ens discutim perquè totes volem ser

prímens... però ho resolem entre nosaltres, sense que vingui cap professor”, diu orgullosa la Marina.

“Jo jugava al carrer de petit”
El Joaquim, de 67 anys, en canvi, està molt content pel fet que als parcs actuals hi hagi tant de control. Està assegut, com altres pares i avis, en un
dels bancs instal·lats a l’entorn de l’espai de joc per no perdre detall i intervenir si ho considera necessari. L’urbanisme dels parcs està pensat perquè
els pares no perdin els nens de vista i fins i tot el material que s’utilitza és tou per absorbir l’impacte si els nens cauen. Els jocs, a més, són molt poc
versàtils i no potencien la creativitat. Tot està controlat. El Joaquim reconeix que abans era molt diferent: “Jo quan era petit jugava sol a la Rambla,
però a mi no feia falta que ningú em controlés. No hi havia tants perills”, assegura. Quan ell era petit, els nens jugaven al carrer i els parcs infantils ni
tan sols existien. No calien perquè ja hi havia el carrer. Però l’hiperproteccionisme i els cotxes -que han omplert els carrers- han buidat la ciutat de
nens i han limitat el seu espai de joc als parcs infantils, on juguen controlats i confinats. L’espai més generós en convivència que els nens poden tenir,
els mateixos carrers, ja no són per a ells.
L’Ajuntament de Barcelona intenta “revertir aquesta situació”, segons explica la directora de l’Institut de la Infància, Maria Truñó. “Estem pensant
què cal fer per afavorir el joc”, explica, i ja imaginen nous parcs on els bancs dels adults siguin taules de pícnic perquè puguin fer altres coses i no
estar tant pendents dels nens. Però reconeix que abans de fer canvis caldrà molta pedagogia. “Cal tenir en compte les evidències i tenir el cap fred”,
diu. La primera enquesta feta a 4.000 nens de la ciutat de Barcelona advertia que un 45% dels petits barcelonins no se senten prou satisfets amb
els jocs infantils de la seva ciutat.

Massa protecció és inseguretat
En contra del que es pugui pensar, a la llarga l’hiperproteccionisme és pot convertir en un perill. “Si avui no deixem que els nens caiguin de la bicicleta,
demà poden caure de la moto amb conseqüències dramàtiques”, diu Tonucci. El pedagog recorda que no treballar la frustració també pot comportar
problemes: “Hi ha nois que se suïciden per una desil·lusió”.
Un altre problema que dificulta la convivència i l’aprenentatge és el fet que molts pares i mares no toleren que altres adults cridin l’atenció als seus
fills. El Fernando, el responsable de la biblioteca de l’equipament Teresa Pàmies, explica que un cop va cridar l’atenció a unes mares perquè els seus
fills estaven jugant a la porta giratòria. “Es van indignar i al cap d’una estona va venir el pare d’un dels nens i em va dir de tot. Vaig estar a punt de

trucar a la Guàrdia Urbana -recorda-. Un nen acompanyat dels pares és un fet privat, i és molt difícil intervenir-hi. Si va sol, és un fet públic i obliga la
resta d’adults a fer-se’n càrrec”. I afegeix: “Per això els nens fan més segur el carrer. És un cercle: no deixem jugar els nens al carrer perquè és insegur
i el carrer és insegur perquè els nens no hi juguen”.
La pilota ha tornat al terreny de joc i els nens recuperen el joc d’abans. La Laise, la Cecilia i la Xènia són les mares d’alguns dels nens que empaiten la
pilota i s’ho miren des dels bancs que envolten el terreny de joc: “La veritat és que seria més maco que no estiguessin sota la vigilància dels pares”,
diuen. L’últim llibre de Francesco Tonucci, Els nens i les nenes pensen d’una altra manera, editat per Graó, té una vinyeta en què una nena diu a la
seva mare: “Quan jugueu vosaltres ho feu de nit i amagats... On juguem nosaltres, fins i tot hi poseu bancs per al públic!”.
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