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2. Coneixement generat sobre usos del temps
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2. Coneixement generat sobre usos del temps

No passa temps amb la seva família gaire 
sovint (2 dies/setmana o menys)

Fa deures cada dia o 5-6 dies a la 
setmana 

No veu els seus amics i amigues fora de 
l’escola gaire sovint

No juga ni passa temps a l’aire lliure gaire 
sovint

71%

26%

38%

66%



2. Coneixement generat sobre usos del temps

“Els meus pares treballen 
bastant i moltes vegades no 
tenen temps per mi, però a 
vegades m’agradaria que quan 
tinguessin temps lliure, que 
passéssim més estones junts. El 
que passa és que entre setmana 
és encara més difícil” (Valeria, 
Sant Andreu)

TEMPS EN FAMÍLIA



2. Coneixement generat sobre usos del temps

“Amb tots els deures, els 
nens quasi no tenim 
temps de jugar” (Pau, Nou 
Barris)

DEURES ESCOLARS



Estrès Avorriment Satisfacció temps
lliure

Jugar o passar
temps a l'aire

lliure

INFANTS AMB ENTORNS DE JOC MÉS FAVORABLES (50%)

INFANTS AMB ENTORNS DE JOC NO PROU FAVORABLES (29%)

INFANTS AMB ENTORNS DE JOC POC FAVORABLES (21%)

2. Coneixement generat sobre usos del temps

TEMPS LLIURE

“Les extraescolars em treuen 
molt de temps, m’agradaria 
sortir i estar amb els amics” 
(Carla, Sarrià-Sant Gervasi)

= 9.4

= 8.8

= 8.2

SATISFACCIÓ GLOBAL
AMB LA VIDA



3. Conclusions i demandes dels infants

• El temps és l’àmbit de major insatisfacció entre els infants de Barcelona.

• Motius identificats:
- No passen temps suficient ni de suficient qualitat amb les seves famílies.
- Els “deures” sobreocupen el seu temps fora de l’escola.
- No disposen de suficient llibertat/autonomia personal per utilitzar el seu 

temps lliure com voldrien (temps insuficient amb amistats, decisió sobre 
extraescolars, joc compartit a l’aire lliure...). 

• Cal actuar per fer front a:
- Les dificultats de criança provocades per la desigualtat econòmica.
- L’impacte en els horaris de la “pràctica educativa de posar deures”.
- Les barreres de gènere en el lleure de nens i nenes.



3. Conclusions i demandes dels infants
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