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Enquesta de Benestar Subjectiu de la 
Infància a Barcelona 2021: fitxa tècnica  
(27-09-2021) 

 

Títol de l’estudi: Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2021 (EBSIB2021), 
del programa de recerca i participació Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a 
Barcelona [Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona, de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)]i. 

Objecte de l’estudi: Conèixer el benestar dels infants des dels seus punts de vista. 
Identificació dels marges de millora del benestar de la infància, els impactes negatius de les 
condicions de vida en el benestar dels infants i les experiències significatives que 
l’afavoreixen. 

Data de realització del treball de camp: Des de la setmana del 27 de setembre fins a la 
setmana del 6 de desembre de 2021.  

Data de validació: Setmana del 13 de desembre de 2021. 

Grandària de la mostra: 5.000 enquestes, aproximadament (58 centres educatius); 4.000 
d’infants que cursen 5è i 6è d’educació primària (mostra principal) i 1.000 d’infants que 
cursen 3r i 4t d’educació primària (mostra exploratòria). 

Univers: Població resident a la ciutat de Barcelona nascuda entre els anys 2009-2012, és a dir, 
que cursa des de 3r fins a 6è d’educació primària (entre 8-12 anys durant el treball de camp): 
55.000 infants, aproximadamentii. Com que s’utilitza un procediment de mostreig basat en la 
selecció de conglomerats/centres educatius, el marc mostral inclou la població escolaritzada 
a la ciutat Barcelona (7,8-9,0% de la població escolaritzada no n’és resident) i no hi ha els 
infants que resideixen a la ciutat de Barcelona que estan escolaritzats a altres municipis (2% 
aprox. de la població resident)iii. 

Metodologia: Computer Aided Web Interviewing (CAWI): qüestionariiv realitzat amb 
ordinadors i tauletes escolars, o bé tauletes facilitades per l’estudi. En sessions d’una hora de 
durada als grups-classe seleccionats i vetllades per un equip especialitzat. Els infants de 5è i 
6è responen el qüestionari complet (blocs 1-9 i 1 dels 3 mòduls) i els infants de 3r i 4t 
responen els blocs 1-8 amb menys preguntes. Hi ha qüestionaris ajustats (reduïts) per als 
infants que puguin trobar-se amb dificultats especials per acabar el qüestionari. 

 

Taula 1. Estructura del qüestionari de l’EBSIB2021. 

Bloc 1. Sobre tu 

Bloc 2. Sobre la teva família 

Bloc 3. Sobre la casa on vius 

Bloc 4. Sobre la teva escola 

Bloc 5. Sobre els teus amics i amigues 

Bloc 6. Sobre el barri o la zona on vius 

Bloc 7. Sobre com utilitzes el teu temps 

Bloc 8. Sobre com et sents 

Bloc 9. Sobre com has viscut la covid-19 

Mòdul 1. Sobre com et veus en el futur 

Mòdul 2. Sobre les teves relacions amb els altres 

Mòdul 3. Sobre la teva vida a la ciutat / Sobre l’ús d’internet 
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Assignació: Selecció aleatòria simple, amb augment de la mostra perquè el procediment de 
mostreig es basa en la selecció de conglomerats/centes educatius (DEFF mostra 
principal=1,19). 

Ponderació: En funció de l’univers i el marc mostral de l’estudi, així com del procediment de 
mostreig basat en la selecció de conglomerats/centres educatius. 

Procediment de mostreig: Basat en la selecció de conglomerats/centres educatius bietàpic 
(dues etapes) amb estratificació prèvia per districtes i titularitat a efectes de representació. 
En la primera etapa, se seleccionen els centres de manera aleatòria respectant la proporció 
d’infants matriculats, en situació de vulnerabilitat i residents a la ciutat de Barcelona. En la 
segona etapa, hi ha selecció directa de grups-classe (quan els centres tenen una o dues línies 
per curs) i selecció aleatòria de dos grups-classe (quan els centres tenen tres o més línies per 
curs). Les unitats últimes són els grups-classe, en els què s’enquesta tots els infants del grup 
(és a dir, segons el centre, s’enquesten els infants d’un o dos grups-classe de 5è i d’un o dos 
grups-classe de 6è). Per no engrandir els costos del mostreig, l’afixació d’infants per districte 
no és proporcional a la seva població (mostra de 400 infants aprox. per districte). 

 

Taula 2. Distribució de la mostra d’infants dels cursos de 5è i 6è de l’EBSIB2021 per districte. 

DISTRICTE 
CENTRE 

INFANTS:  
mostra  
prevista 

CENTRES:  
distribució  
mostra 

ERROR  
MOSTRAL 

Ciutat Vella 419 7 3,94% 

L'Eixample 418 6 4,59% 

Sants-Montjuïc 420 7 4,38% 

Les Corts 401 5 4,49% 

Sarrià-Sant Gervasi 396 5 4,78% 

Gràcia 416 7 4,36% 

Horta-Guinardó 418 6 4,54% 

Nou Barris 396 5 4,62% 

Sant Andreu 412 5 4,52% 

Sant Martí 397 5 4,76% 

BARCELONA 4.093 58 1,44% 
 

 

Taula 3. Distribució de la mostra d’infants dels cursos de 5è i 6è de l’EBSIB2021 per titularitat. 

TITULARITAT 
CENTRE 

INFANTS:  
mostra  
prevista 

CENTRES:  
distribució  
mostra 

ERROR  
MOSTRAL 

Públic 2.015 29 2,03% 

Concertat/Privat 2.078 29 2,04% 

BARCELONA 4.093 58 1,44% 

 

La mostra exploratòria de 1.000 infants aprox. dels cursos de 3r i 4t es construeix a partir dels 
centres educatius de la mostra de 5è i 6è. D’un subtotal de 40 centres (4 per districte: 2 de 
públics i 2 de concertats/privats) inscrits i/o interessats en el programa complet del Parlen els 
nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona, a una meitat dels centres s’enquesten els 
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infants d’un grup-classe de 3r i a l’altra meitat els infants d’un grup-classe de 4t.  

Error mostral: Mostra principal: 1,44% (nivell de confiança=95,5%), amb supòsit de màxima 
indeterminació (p=q=50%). 

Pressupost (euros): 30.000€ sense IVA ni altres càrregues (licitació pública i recursos de 
suport per al treball de camp). 

Empreses designades: GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S. L. 

Sistema d’adjudicació: Licitació públicav. 

Promoguda per: Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de 
Barcelona. Desenvolupada per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, de l’IERMB. 

 
 

Institut Infància i Adolescència de Barcelona (2021). Enquesta de Benestar Subjectiu 
de la Infància a Barcelona 2021: fitxa tècnica (27-09-2021). Institut Infància i 
Adolescència de Barcelona-Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(Ajuntament de Barcelona) 
https://institutinfancia.cat/mediateca/fitxa-tecnica-ebsib/ 

 
 

 
i Més informació del programa Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona: 
- https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/parlen-els-nens-i-nenes-el-benestar-subjectiu-
de-la-infancia-barcelona  
- https://institutinfancia.cat/programes/parlen-els-nens-i-nenes-el-benestar-subjectiu-de-la-infancia-
a-barcelona/  
 
ii Institut Infància i Adolescència de Barcelona a partir d’Ajuntament de Barcelona (2020). Estadística i 
difusió de dades. Recuperat 1 desembre 2020, de 
https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tpob/pad/ine/a2019/edat/edata01.htm  
 
iii Institut Infància i Adolescència de Barcelona a partir de Generalitat de Catalunya (2018). Estadística 
de la mobilitat obligada per raó d’estudis no universitaris 2016/17. Recuperat 1 desembre 2020, de 
https://www.idescat.cat/pub/?id=emoesc  
 
iv El referent principal del qüestionari de l’EBSIB2021 és la recerca internacional Children’s Worlds. 
També s’han inclòs preguntes específiques a partir d’altres recerques internacionals o acadèmiques i 
d’enquestes municipals o catalanes.  
Principalment: 
- Health Behaviour in School aged Children (HBSC) de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 
- Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundària (FRESC) de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). 
- Diferents avaluacions educatives i socials de l’International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA).  
- Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya (ECESC) de la Generalitat de Catalunya. 
- Enquesta d’Hàbits Esportius de la població en edat Escolar de Barcelona (EHEEB) de l’Institut Barcelona Esports 
(Ajuntament de Barcelona). 
- Els 10 indicadors estratègics de Tim Gill per a un barri amic de la infància. 
- Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona de l’Oficina Municipal de Dades (Ajuntament de Barcelona).  
- Escala de la soledat de la Universitat de Califòrnia (per a l’Estratègia Municipal contra la Soledat de l’Ajuntament 
de Barcelona). 

 
v Licitació pública per realitzar el treball de camp de l’EBSIB2021: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&i
dDoc=85840905&lawType=3 

https://institutinfancia.cat/mediateca/fitxa-tecnica-ebsib/
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/parlen-els-nens-i-nenes-el-benestar-subjectiu-de-la-infancia-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/parlen-els-nens-i-nenes-el-benestar-subjectiu-de-la-infancia-barcelona
https://institutinfancia.cat/programes/parlen-els-nens-i-nenes-el-benestar-subjectiu-de-la-infancia-a-barcelona/
https://institutinfancia.cat/programes/parlen-els-nens-i-nenes-el-benestar-subjectiu-de-la-infancia-a-barcelona/
https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tpob/pad/ine/a2019/edat/edata01.htm
https://www.idescat.cat/pub/?id=emoesc
https://isciweb.org/
http://www.hbsc.org/
https://www.aspb.cat/arees/la-salut-en-xifres/enquesta-fresc/
https://www.iea.nl/
https://www.iea.nl/
https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis-i-enquestes/estudis_de_convivencia_escolar/
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/113715
https://www.routledge.com/Urban-Playground-How-Child-Friendly-Planning-and-Design-Can-Save-Cities/Gill/p/book/9781859469293
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/registre-enquestes-i-estudis-opinio
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat/estrat%C3%A8gia-municipal-contra-la-soledat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=85840905&lawType=3
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=85840905&lawType=3

