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MARC GENERAL D’ACTUACIÓ  
 

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona és unitat especialitzada dins de l’Institut 
d’Estudis Regionals Metropolitans de Barcelona amb autonomia de gestió i amb 
l’Ajuntament de Barcelona com a entitat promotora. 

El Pla d’Acció 2020 s’alinea amb l’Estratègia de recerca IERMB 2020-2023 que es fixa com a 
objectius:  

- Generar i compartir coneixement donant resposta als reptes estratègics de la 
metròpoli  

- Desenvolupar innovacions metodològiques  

- Millorar la difusió i la transferència social del 
coneixement   

 

Consultar l’Estratègia de recerca IERMB 2020-2023.  

 

 

 

GOVERNANÇA I LÍNIES DE 
TREBALL 2020 
 

 

1. Projectes de continuïtat inclosos al Contracte 
Programa 2019-2020 IERMB-AJ BCN (incloent 
addendes) 

  

OBSERVATORI 0-17 BCN: VIDES I DRETS 
DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA A LA 
CIUTAT 
Programa municipal de recerca en base a laboratoris temàtics i a 
un sistema integral d’indicadors per a l’elaboració anual de 
l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona. Es 
proposa sistematitzar i actualitzar indicadors disponibles 

d’enquestes i registres per a la diagnosi anual panoràmica Dades clau a partir del SIIIAB i 
respondre preguntes rellevants de polítiques públiques locals orientades a reduir la pobresa, 
exclusió social i desigualtats en aquesta etapa vital a partir de laboratoris. Més info 

 

 

 

 
 

https://iermb.uab.cat/ca/linstitut/activitats-2/
https://institutinfancia.cat/projectes/observatori-0-17-bcn/
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Per encàrrec de:  
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Ajuntament de Barcelona  
 

En col·laboració amb:  
Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)  
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)  
IERMB - Àrea de Cohesió social i urbana 

 

Ajuntament de Barcelona:  

 Oficina Municipal de Dades (OMD): Dept. d’Estadística 

 Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI:  
o Direcció d’Innovació Social: Dept. de Recerca i Coneixement, Dept. Gestió de Sistemes 

d’Informació 
o Direcció d’Acció Social: Dept. de Joventut i Adolescència 
o Institut Municipal Serveis Socials (IMSS): Dept. Atenció i Acollida per Violència Masclista 
o Institut Municipal Persones Discapacitat (IMPD) 

 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat: Institut Municipal Educació (IMEB) 

 Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana: Institut 
Barcelona Esports (IBE) 

 

Altres institucions públiques (provisió de dades): 
Direcció General d’Atenció Infància i Adolescència (DGAIA), Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya 
Consorci Sanitari de Barcelona 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
 
 

Espais de treball 

1.Comissió transversal  

Comissió interinstitucional per a l’aportació de dades i anàlisis al sistema integral d’indicadors 
d’infància i adolescència de BCN (SIIIAB) i valoracions de l’informe Dades Clau d’infància i 
Adolescència. També opera com a espai d’intercanvi i identificació de sinèrgies i oportunitats 
de col·laboració entre les institucions que conformen la comissió. 

Recerques i treballs tècnics 

1. 3a monitorització i actualització del SIIIAB amb nou focus i aprofundiment 
a. en les desigualtats en la infància i adolescència per motiu de la crisi de la Covid-19 
b. seguir explorant les possibilitats de territorialització de les dades a nivell de 

districte, grans barris i/o barri: elaboració de mapes  
c. explorar el potencial de fonts de dades disponibles d’àmbit municipal (enquesta de 

serveis municipals, enquesta sociodemogràfica, nova enquesta de l’OMD) per 
aportar dades d’impacte de la crisi de la Covid-19 en la cobertura de necessitats de 
la infància i l’adolescència. 

2. Informe anual Dades clau infància 2020. Focus en desigualtats per motiu de la Covid-19 
i subproductes comunicatius de l’informe (a destacar la síntesi de resultats de l’informe 
dades Clau en format revista) 
 

3. Observatori 0-17 actualitzat dins la web Observatori Social de l’Àrea de Drets Socials: 
disponibilitat dels informes d’infància i adolescència de l’Ajuntament, de l’Institut 
Infància i Adolescència i d’altres institucions principals (Síndic de Greuges, Unicef, Save 
the Children, entre d’altres) 
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4. Laboratoris:  
 Laboratori Fons 0-16: Quins són els impactes subjectius del Fons 0-16 en infants, 

adolescents i les seves famílies? (publicació de l’informe i resum executiu) 
 Laboratori Pobresa Infantil: Què sabem de la pobresa infantil a la ciutat i de les 

solucions des de la política local? (jornada de treball amb assistència per invitació) 
 Laboratori Emergència d’Habitatge i Infància: Recerca qualitativa per comprendre 

millor els impactes de viure en emergència d’habitatge per a infants, adolescents, 
les estratègies de les famílies per sobreviure a la pressió immobiliària, així com els 
impactes de la crisi generada per la Covid-19 . 

 
 

PARLEN ELS NENS I NENES: EL BENESTAR 
SUBJECTIU DE LA INFÀNCIA A 
BARCELONA 
Programa municipal de coneixement sobre el benestar subjectiu de 
la infància a Barcelona des del seu punt de vista i amb el seu 
protagonisme iniciat el curs 2016/17 com una recerca d’ampli abast 

social i territorial en base a una enquesta i metodologies participatives. Ha comptat amb un 
Grup Altaveu de nois i noies que ha obert espais de diàleg i ha generat diversos materials: 
informe primeres dades de l’Enquesta, Agenda dels infants (pdf, vídeo i cartell). Més info 
 
 
Per encàrrec:  
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Aj. BCN 
 
En col·laboració amb: 
- Ajuntament de Barcelona:  

- Àrea de Drets Socials: Dept. Recerca i Coneixement / Dept. Promoció Infància / Dept. 
Participació Social / Dept. Família i Infància / Dept. Comunicació  

- Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat: Democràcia Activa / IMEB (Inst. Mpal. Educació) 
- Altres institucions: CEB (Consorci d’Educació de Barcelona) / Representació de les Direccions de 

centres (Escola Mercè Rodoreda i Escola Heura) / Grup recerca ERIDQV (UdG) 

 
 

Espais de treball 

1. Grup Motor 

Grup motor que coordina el disseny del programa i en fa seguiment i avaluació al llarg del seu 
desplegament. També opera com a grup d’intercanvi d’idees i identificació d’oportunitats per 
al programa. 

 

Recerques i treballs tècnics 

1. Contribució al PAM i als PADs del nou mandat: Incorporació de les aportacions de 
l’Agenda dels infants als espais de participació amb infants del PAM i PADs del nou 
mandat  

 
2. Nous diàlegs del Grup Altaveu: Diàlegs amb els nous representants dels grups 

polítics municipals, per posar-los en coneixement del projecte i l’Agenda dels infants 
 

https://institutinfancia.cat/projectes/benestar/
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3. Proposta tècnica per al nou cicle del programa Parlen els nens i nenes i la nova 
onada de l’EBSIB (2021-2022): inclourà detall sobre la 1a fase del programa (2a 
onada de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB-2021) i 
projecció de les fases 2 (co-interpretació amb els infants) i 3 (actualització de 
l’Agenda dels infants i diàlegs a l’entorn de les demandes). També farem una 
exploració dels canvis a incorporar per tal que Parlen els nens i nenes sigui un 
projecte de ciència ciutadana amb el protagonisme dels infants. 

 
 

OPORTUNITATS EDUCATIVES DE LA 
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA  
Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a 
Barcelona és un projecte de llarg recorregut que vol aportar una 
diagnosi de la situació de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot 
identificant els principals reptes i propostes d’actuació per a la 
política educativa local. Inclou l’elaboració d’informes sobre 

l’estat de l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat i la seva divulgació i retorn social 
en diversos espais municipals i de treball amb la comunitat educativa. Més info 

 

Per encàrrec de:  
Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), Ajuntament de Barcelona  
 
En col·laboració amb:  
Consorci d’Educació de Barcelona 
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona: Direcció 
d’Infància, Joventut i Gent Gran) 
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 
Institut Barcelona Esports (IBE)  
Fundació BCN FP  

 

 

Recerques i treballs tècnics 

1. Oportunitats educatives al llarg i ample de la vida : dels 0 als 99.  Informe anual per 
diagnosticar la situació de l’educació a la ciutat de Barcelona al llarg i ample de la 
vida, des de la petita infància a les oportunitats de la gent gran, tot identificant els 
principals reptes i propostes d’actuació per a la política educativa local. Informe 
liderat per l’IERMB en el que ens coordinem per l’apartat 0-17 anys. 

2. Laboratoris per a l’anàlisi de mesures de govern i programes d’intervenció 

educativa. Suport en elaboració de la Mesura de Govern d’educació i criança de la 

petita infància i les seves famílies amb la redacció de l’esborrany de la mesura, 
seguint les indicacions de la Comissionada d’educació.  
 

 
 

https://institutinfancia.cat/projectes/oportunitatseducatives/
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CIUTAT JUGABLE  
Després de dos anys acompanyant i assessorant a l’Ajuntament de 
Barcelona per avançar cap a una política del joc a l’espai públic, a 
principis de 2019 es presenta el Pla del joc a l’espai públic amb 
horitzó 2030 i s’inicien els treballs per als seu desplegament 
progressiu, en els quals desenvolupem un rol d’impuls i 
acompanyament tant de la seva estructura de governança com 
del desplegament de les actuacions previstes. Més info 

 

Per encàrrec de:  
Institut Municipal de Parcs i Jardins, Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona  
 
En col·laboració amb: 
- Ajuntament de Barcelona: Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat / Àrea de Drets Socials, Justícia 

Global, Feminismes i LGTBI / Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) / Institut 
Municipal d’Educació (IMEB) / Institut Barcelona Esports (IBE) / Districtes de Nou Barris i St. Andreu  

- Altres institucions: Barcelona Regional (BR) 
 

Espais de treball 

1. Acompanyament a l’Ajuntament de Barcelona i coordinació del desplegament del Pla del 
joc a l’espai públic amb horitzó 2030 a través de tres espais estables de treball:  

 Grup impulsor (coordinació de gerències, comissionats i direccions dins de l’Ajuntament) 

 Grup coordinador (coordinació de direccions i responsables tècnics) 

 Espai transversal pel desplegament del pla (coordinació dels departaments implicats en el 
desplegament de projectes tractor i actuacions clau) 
 

Recerques i treballs tècnics 

1. Impuls i continguts per als 10 projectes tractor i les actuacions prioritàries del Pla 
del joc a l’espai públic. Acompanyament en el desplegament. 

2. Disseny i suport específic al desplegament del projecte tractor “Juguem a les 
Places”. Disseny del projecte amb l’equip de Ciutat Educadora de l’IMEB. 

3. Disseny i suport específic al desplegament del projecte tractor “Transformem els 
patis escolars”. Acompanyament a L’Ajuntament de Barcelona per elaborar un Pla de 
Patis coeducatius, verds i comunitaris en la Fase 1 de desplegament del projecte. 

4. Sistema bàsic d’indicadors per a l’avaluació del grau de jugabilitat de la ciutat. 
Actualització del sistema d’indicadors per a la diagnosi d’oportunitats de joc a la ciutat. 

5. Eina de co-creació d’espais lúdics amb infants i joves i incorporació al procediment 
municipal de projectes urbans. Publicació d’una eina elaborada a partir del pilotatge 
de cocreació del Parc Central de Nou Barris i el Parc de la Pegaso a Sant Andreu. 

6. Anàlisi de les dinàmiques lúdiques i relacionals a l’espai públic de Barcelona. 
Revisió de l’eina d’observació etnogràfica der dinàmiques lúdiques i relacionals a 
l’espai públic i preparació del camp per a desplegar noves observacions.  

7. Recerca breu per aprofundir i operativitzar el concepte d’ecosistema lúdic (en el 
marc de superilles socials i urbanístiques). Seguiment del projecte de l’Escola 
Diputació i creació d’una eina de codificació dels treballs realitzats pels infants de 1r 
a 6è (en coordinació amb La Fundició) 

https://institutinfancia.cat/projectes/ciutatjugable/
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GOVERNANÇA 
Des del 2016, en el marc de la nova etapa de l’IIAB en la 
qual enriquir el debat social compartint coneixement 
s’erigeix com un dels seus principals eixos d’actuació 
estratègica, l’Institut Infància i Adolescència ha participat 
de forma activa en diferents espais aportant mirada 

d’infància, obrint i nodrint debats socials informats en els quals compartir les evidències 
generades. En tant que pont entre la recerca i la millora de les polítiques socials d’infància 
els espais de governança són essencials i estratègics per tal que la infància estigui present en 
l’agenda política i puguem avançar en l’exercici progressiu dels seus drets reconeguts.  

 

Espais de treball interns 

1. Consell Assessor de l’Institut Infància i Adolescència  

L’IIIAB treballa en la creació d’un espai de prospectiva per nodrir i situar l’IIAB en els temes 
centrals-emergents d’infància a la ciutat. L’espai permetrà  identificar sinèrgies entre els 
experts/es convidades i fer mútuament de caixa de ressonància dels temes que es treballen 
en les respectives institucions. L’espai també haurà de servir per presentar els darrers treballs 
de IIAB-Aj Barcelona. 

 

Espais de treball vinculats a l’Ajuntament de Barcelona  

2. Grup d’igualtat d’oportunitats en la infància Consell Municipal de Benestar Social 

El gener de 2020 iniciem una nova etapa de coordinació del grup, un espai estratègic per fer 
aportacions de millora i situar la infància a l’agenda de l’Ajuntament de Barcelona en 
col·laboració amb les entitats socials d’infància i altres representants de l’administració local. 

3. Altres espais 

Participem en altres espais de la ciutat on l’Ajuntament de Barcelona convida a l’IIAB per 
aportar perspectiva d’infància, com ara el Grup Motor de Participació Infantil, l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva, el consell de redacció de la Revista Barcelona Societat, la Taula 
per la prevenció i l’atenció de l’abús sexual infantil o el Pacte del temps de Barcelona, entre 
d’altres.  

 

Espais de treball vinculats a altres institucions  

3. Observatori dels Drets de la Infància (Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut de la 
Generalitat de Catalunya).  

En tant que l’institut Infància és vocal a l’Observatori dels Drets dels Infants de Catalunya 
(amb un pla de reactivació des del febrer 2020) participem dels diferents grups de treball que 
es proposen, buscant sinèrgies entre els dos nivells administratius: Generalitat-Ajuntament. 
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2. Projectes de nova creació (projectes amb 
finançament ad hoc, en el marc de l’IERMB o altres 
encomanes de gestió de l’Ajuntament de BCN) 

 

 

PLA DE LUDOTEQUES DE CATALUNYA 
2020-2030   

L’Institut Infància i Adolescència assessora i acompanya la 
Generalitat de Catalunya, concretament la Direcció d’Acció Cívica i 
Comunitària, en l’elaboració del Pla de Ludoteques de Catalunya, 
intervenint en diferents fases de l’elaboració: des de l’elaboració del 
marc conceptual fins a la revisió del document final, passant pel 
suport en diferents fases d’elaboració del pla. 

 

Per encàrrec de:  
Direcció d’Acció Cívica i Comunitària, Generalitat de Catalunya 
 
En col·laboració amb:  
Departament de Promoció de la Infància, Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de 
l’Ajuntament de Barcelona  

 

Recerques i treballs tècnics  

8. Acompanyament al Programa de Ludoteques:  suport en la preparació de sessions 
de treball internes, en la definició dels objectius i de les  dinàmiques de les sessions 
de treball amb agents externs.  

9. Revisió documental i aportació de continguts en la definició del nou Pla amb horitzó 
2030 (documents previs del procés d’innovació de ludoteques i altres d’interès).   

 

 

 

CONTRIBUICIÓ AL DEBAT SOCIAL 
 

a. PUBLICACIONS 
Pla de comunicació. Nou document pont entre el Pla Estratègic IIAB 2016-2020 i l’Estratègia 
de recerca IERMB 2020-2023, que ha d’orientar les actuacions de l’IIAB en els propers anys i, 
també, el nou pla de comunicació general de l’IIAB i estratègia de comunicació per 
programes.  

Imatge corporativa, llibre d’estil i materials comunicatius. Actualització del llibre d’estil i 
reedició de materials comunicatius generals de l’IIAB.  

Línia de publicacions IIAB. Reforçar la línia de publicacions, especialment les de format 
infogràfic.  

 



9 
   

 

b. CANALS PROPIS 
Web. Actualització i millora de la web en els seus diferents apartats: l’Institut; Projectes; Blog; 
Notícies; Mediateca i Butlletí. 

Butlletí. Publicació d’un butlletí amb caràcter trimestral o quadrimestral, per destacar les 
darreres novetats de l’IIAB i destacar informes i treballs de valor d'altres institucions en 
l’àmbit de la infància i l’adolescència. 

Twitter. Revisió i actualització del nostre mapa d’actors. Redefinició  d’una estratègia 
compartida entre la figura de comunicació, la direcció i els responsables de projecte. 
Sinèrgies amb twitter IERMB   
 

c. CANALS D’ALTRI  
Web Observatori 0-17 dins l’Observatori Social de l’Aj.BCN. Propostes de millora després del 
1r any de funcionament del nou web i actualització de materials. 

Altres webs municipals. Coordinació amb tècnics i responsables de les webs municipals de 
l’Ajuntament de Barcelona per maximitzar difusió dels projectes de recerca de l’Ajuntament 
que desenvolupa l’IIAB (web d’infància, web d’ecologia urbana,...)  
 

d. MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Seguir amb una estratègia proactiva de presència als mitjans de comunicació, ja sigui a 
través de la publicació d’articles propis o bé afavorint que els mitjans es facin ressò dels 
projectes de l’IIAB, com a forma de contribuir i enriquir el debat social sobre les qüestions 
que afecten les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona.  
 

e. JORNADES, SEMINARIS, CONGRESSOS 
Coorganització de la jornada Pobresa i desigualtats en la infància de Barcelona i de la jornada 
Pla de Patis.  

Contribucions a actes d’altri (seminaris, jornades i congressos) per aportar i compartir el 
coneixement generat per l’IIAB.  

 


