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NOTÍCIES

Són feliços els infants
després de quasi un
any i mig de
pandèmia?
Redacció | 13 juliol 2021 | Barcelona | Línia

L’enquesta preguntarà sobre la relació amb els companys de classe, els
docents i els familiars. Foto: Ajuntament de Barcelona

Primer van haver de passar mesos tancats a casa
sense poder sortir. Després moltes de les activitats
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4 Els municipis
metropolitans més
rics són els menys
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5 Són joves, no
delinqüents
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que feien a l’estiu van ser anul·lades. Finalment l’escola
ha estat diferent del que generacions d’infants
anteriors han viscut.

S’ha parlat molt sobre com han viscut els infants la
pandèmia i el patiment que han hagut d’aguantar. Amb
tot, poc han parlat ells, poc han pogut dir sobre què
senten o com viuen aquesta anomalia històrica.

És per aquest motiu que l’Enquesta de Benestar
Subjectiu de la Infància a Barcelona que realitza
l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB)
per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona dins el marc
Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la
infància a Barcelona.

En l’enquesta, que va començar a fer-se l’any 2016, es
pregunta als infants de 8 a 12 anys, de 3r a 6è
d’educació primària, sobre elements com la casa on
viuen, la seva relació amb la família, la seva relació
amb altres infants a l’escola o amb els mestres.

A diferència d’altres estudis, aquesta investigació posa
èmfasi en l’aspecte qualitatiu de les relacions
humanes. És a dir, es pregunta als infants com se
senten en relació amb els seus amics o amb els adults.
Al mateix temps, es pregunta sobre aspectes com la
percepció de seguretat que tenen sobre el barri en el
qual viuen o sobre si se senten o no feliços.

Sens dubte aquestes preguntes prenen més
importància que mai perquè podran determinar �ns a
quin punt els menors d’edat han vist com la seva vida
canviava arran de la pandèmia.

Comparteix

TAMBÉ T'INTERESSA...

El

NOTÍCIES A FONS ENTREVISTES OPINIÓ ESPORTS

ESTILS DE VIDA + Cercar ... 



https://liniaxarxa.cat/#whatsapp
https://liniaxarxa.cat/#email
https://liniaxarxa.cat/#twitter
https://liniaxarxa.cat/#facebook
https://liniaxarxa.cat/#telegram
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuUGnlxkBdELWsZEmfQ13QaJYC-T08kQFXQxMwbRDrFDplAoVgACfkFtFnbBvt3NNJ8BdiMx6g1cSox7rui6aPVMnF2yvvEc0PEUS5O-IGGPoP7wTMQBD-lKDnSgyLyQ3Tu46YFithSogoOsAkz45C8pvSjUmijnfDqFuysRlYft2Or_mOx3HTdyQ8wz8-SKae3ykZ9qQeDLBZ4dYQjAHbQhcx8Ku8f9EgXldfk2GkdRrVxe6Aj9yEt2iSeQOyIDNuwXU4Yo1kdKkfC8LjOWCHuTepzg_eBGWVzuiyh82W4r2l0cNt7CCBjPqn8aFcwIwdHMDPN3wuATJHuJq40OYRtMPpNGXbSJWXNzFTVwrgli-oGd89RiNUKJAnjSbRf7FxTOCLkHLHWrAZmay819KU8Eqgf5nhHgNqgdUCitYk075gpPasadIrjCLKusgZT109lKvKGXHkUtl2MHozS7ermrTAIcy9x7PjiuXPgG639cTBM4rcZog-JgivDCWno_wo5dIB2WAOVzAuHePcomqLRewRp31v8cEdqjCYUdmQOd8jFH5Z72mCnvAFLiTHJXfVhDtPbvWrB4Yzq2EMZ9udfqsJuxkyesvzUWFROJiShqX_c1gDSXyVzd2u7oL-NfpMQP9n10HJR0avTcSur_5mLyN3PPhAWYUhY2argwvocFdrFqwEIKppFR3H9ZHD6X7xc-s7YGUaqNNlsWL6-U_s8l1-wTHVL-PiB5fnhHcV4ug3cypK8KaYOfyz1z40-jlnW_jBVsrt_mvsjLdgOJZwAjNML62lzNOxUxwhBuCW6S3Jh7t0-fDQiTgkIp6-eC7XIqn4ee7lqBnlhpoEPRLKsr9yTAqouR-3kzfKyYY7e9Hrp8kSLbXQAk9BI3i4E1rBgU-svvhj_wgSmpZPJbFDB8mgdsd8GAAaMVn-Xj4HoEjgbH9m1Y--Ns4OQxQkJYS6l_DR77tQDyYfIk60firTRXeuve6SfrvclR-4_G6Zhu6I-rNw4tikPn7vNZARmkuyHTt1KnrfqRF5HHKOs7pbXYHYzbjFqwxZEN4jcy0JBzdCtpQxng3qnUrL69DGOWce0qTuy7I_CqFaqmQY5tOQCi9o-r-cijq17dNrFmqUudX55Fsy--dtE_VTHXq4hIwi8a6a6ZFXIQ1V0OthYqZja7mFi9PVJd8lykmIaIK6bWkaydmJnfJl-_GyRe6tYKjNY4GqPgzaaIw&sai=AMfl-YSeit5tO2_7qtNnauqSYrfMn1FBfakzjsY9OxG6zxEACuhwrlErWpNBuuQQo-JDOfo5ol9UvvTRynDBKtMXr5YDzOIBa-e8LWynekdnQCC9CD6Yk0He6w_EZ4-8-3T35Sd10c-zHSAVkCJ6tLMNRtgkOyW-_vDRaMLEa268&sig=Cg0ArKJSzG7EArUUisPN&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.leroymerlin.es/ofertas/aniversario%3Futm_source%3Ddv360_rt%26utm_medium%3Domd_programmatic%26utm_campaign%3Daniversario%26utm_term%3D300x250%26utm_content%3Dproducto2/306887535%26dclid%3D%25edclid!
https://liniaxarxa.cat/?pasID=MTA5ODA=&pasZONE=ODgzOQ==
https://liniaxarxa.cat/estils-de-vida/el-truc-per-dormir-be-quan-fa-calor/
https://liniaxarxa.cat/estils-de-vida/el-truc-per-dormir-be-quan-fa-calor/
https://liniaxarxa.cat/noticies/
https://liniaxarxa.cat/a-fons/
https://liniaxarxa.cat/entrevistes/
https://liniaxarxa.cat/opinio/
https://liniaxarxa.cat/esports/
https://liniaxarxa.cat/estils-de-vida/


19/10/21 7:33 Barcelona enquesta menors de 8 a 12 anys sobre el seu benestar i com millorar-lo

https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/barcelona/barcelona-enquesta-menors-de-8-a-12-anys-sobre-el-seu-benestar-i-com-millorar-lo 1/5

Barcelona enquesta menors de 8 a 12 anys
sobre el seu benestar i com millorar-lo
Incorpora un bloc sobre l'impacte de la covid-19 en les seves vides

L’Institut d’Infància i Adolescència de l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat la IIa

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància (EBSIB-2021) per preguntar a menors de 8

a 12 anys sobre el seu benestar i quines mesures serien necessàries per millorar la seva

situació.

L’enquesta es farà aleatòriament a 5.000 menors de 58 centres educatius de la capital

catalana durant el primer trimestre del segon any escolar en pandèmia, ha informat

l’Ajuntament en un comunicat.

Per Europa Press  - 16 d'octubre de 2021 14:6h.

Nens i nenes. Imatge d'arxiu
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Amb els resultats es pretén conèixer els punts de vista dels alumnes sobre aspectes de les

seves vides com la família, l’escola, les amistats o els seus barris amb la finalitat de

dissenyar actuacions de millora.

El qüestionari s’ha dissenyat amb la intenció d’aprofundir en assumptes que van destacar

en la primera edició, al 2017, amb nous blocs sobre les violències a les escoles, l’ús del

temps lliure i les expectatives de futur.
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També s’ha incorporat un nou bloc de preguntes específiques sobre l’impacte que ha tingut

per a ells la pandèmia de la covid-19.

Segons els resultats de la primera edició de l’enquesta, el 69% dels nens i nenes estaven

molt satisfets amb la seva vida en general, un 23% ho estava força i un 8% ho estava poc

o gens, una xifra a la qual l’Ajuntament dedica especial atenció perquè no és “ni desitjable

ni habitual”.

Europa Press
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BENESTAR INFANTIL I JUVENIL

Barcelona tornarà a preguntar als infants sobre el seu benestar
Més de 5.000 infants d'entre 8 i 12 anys participaran a l'enquesta, en una mostra aleatòria i socialment

representativa de la ciutat, gràcies a la participació de 58 escoles.

   

Migdia a COPE Catalunya i Andorra | Barcelona

Tiempo de lectura: 4' 19 oct 2021 - 16:06 

| Actualizado 16:16

Quatre anys després de la primera Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona de
l’any 2017, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Infància i Adolescència, pregunta de
nou “com estàs?” als nens i nenes de la ciutat.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la directora de l'institut Infància i Adolescència de
Barcelona, laia Pineda. (àudio)

AUDIO

0:00 / 7:30

Barcelona tornarà a preguntar als infants sobre el seu benestar

Barcelona

Migdia Cope Catalunya i Andorra

EN DIRECTO 2

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera y Jon Uriarte
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L’objectiu de l’enquesta, que es realitzarà a 5.000 infants d’entre 8 i 12 anys de la ciutat durant el
primer trimestre del curs escolar, és conèixer els punts de vista dels infants sobre aspectes
importants de les seves vides (la família, l’escola, les amistats i el seu barri) amb la finalitat
d’assenyalar actuacions per millorar el seu benestar des de l’Administració pública, la comunitat
educativa i/o les famílies.

A més, en aquesta edició, el qüestionari s’ha dissenyat per tal de poder aprofundir en els temes
que en la primera edició de l’enquesta es van mostrar més rellevants i s’ha inclòs un bloc de
preguntes específic sobre com estan vivint la pandèmia.

L’enquesta s’emmarca en el programa municipal de recerca i participació infantil “Parlen els nens i
nenes: el benestar de la infància a Barcelona”, que té per objectiu donar veu als infants de la ciutat
i reconèixer el seu paper com a ciutadans amb perspectives i interessos propis que cal conèixer i
tenir en compte.

Temps, espai públic, ús d’internet, violències entre iguals, expectatives de futur i impactes de la
pandèmia: coneixement aprofundit que aportarà l’enquesta

Segons es va despendre de la primera edició de l’enquesta, l’any 2017 el 69% dels infants de la
ciutat estaven molt satisfets amb la seva vida en global, el 23% bastant, mentre que un 8% va
expressar que estava poc o gens satisfet amb la seva vida, una dada a la qual cal prestar especial
atenció, ja que una baixa satisfacció amb la vida durant la infància no és un resultat esperable ni
habitual i pot estar indicant preocupacions o malestars importants en aquests infants.

A banda de comparar resultats i conèixer si hi ha hagut alguna variació en el benestar dels infants
respecte el 2017, la segona onada de l’enquesta -que es duu a terme quan tot just comença el
segon curs escolar en pandèmia- permetrà valorar quins han estat els efectes de la covid-19 en les
vides i el benestar dels nens i nenes, ja que també s’ha inclòs un bloc de preguntes específiques
sobre com estan vivint la pandèmia.

Una altra novetat important de la nova edició és que s’ha construït un qüestionari modular per
poder aprofundir en tres temes que la primera edició de l’enquesta es van mostrar rellevants: sobre
les violències entre iguals a l’escola, sobre l’ús que fan els infants del seu temps (vida a la ciutat i
l’espai públic, així com ús d’internet), i sobre com perceben les seves expectatives de futur.

5.000 infants i 58 escoles participants en un treball de camp
que va més enllà d’una simple recollida de dades
Investigar temes socials amb infants implica comunicar-s’hi de manera respectuosa. És per això
que el treball de camp de l’enquesta de benestar subjectiu no s’entén com una simple recollida de
dades. Seguint orientacions de recerca ètica amb infants, l’equip d’enquestadors/es
desenvoluparà les sessions als diferents grups-classe vetllant pels aspectes tècnics dels
qüestionaris digitals i la seva comprensió lectora, però també facilitant escolta activa,

Publicidad

Publicidad
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acompanyament emocional i un qüestionari ajustat per als infants que puguin trobar-se amb
dificultats per acabar el qüestionari complet.

El treball de camp es realitzarà durant tot el primer trimestre escolar a través de 58 escoles de la
ciutat que han estat escollides aleatòriament per tal de generar una mostra socialment

representativa de la ciutat. Tal com ja es va fer en la primera edició de l’enquesta, hi participaran
4.000 infants d’entre 10 i 12 anys (5è i 6è de primària) i, aquesta vegada, s’ampliarà amb una
mostra complementària a 1.000 infants de 8 i 9 anys (3r i 4t de primària). A més, com a novetat
important d’aquesta edició, i per tal d’afavorir el principi de participació, les escoles de la ciutat que
no han estat seleccionades aleatòriament poden inscriure’s voluntàriament al programa (hi haurà
anàlisis diferenciades de la mostra aleatòria i voluntària per generar coneixement rigorós). Les
escoles que estiguin interessades en el programa “Parlen els nens i nenes” poden enviar un
missatge explicant-ho a benestarinfancia@bcn.cat.

Conèixer el grau de benestar dels infants per poder-lo millorar
L’Ajuntament de Barcelona té la voluntat no només de preguntar als infants per conèixer i millorar
el benestar que expressen, sinó també per garantir que exerceixen el seu dret a ser escoltats i
contribuir a la construcció de la ciutat. Per això, tal com ja es va fer en la primera edició, l’Enquesta
de Benestar Subjectiu de la Infància de Barcelona és només la primera fase del programa “Parlen
els nens i nenes”.

Així, un cop publicat el primer informe de resultats preliminars l’estiu que ve, es durà a terme una
segona fase que consistirà en el retorn dels resultats als infants que hauran participat en l’estudi
i en promoure un procés participatiu amb els infants durant els següents cursos 2022-2023 i
2023-2024. En aquesta fase, els nens i nenes coneixeran i interpretaran els resultats inicials de
l’enquesta i faran propostes d’actuació que ajudin a millorar el seu benestar, que acabaran
constituint la nova Agenda dels infants de Barcelona.

Justament, en l’Agenda dels Infants publicada el 2018, els infants van traslladar a la ciutat
(administració, comunitat educativa i famílies) les seves 11 demandes i 115 propostes per millorar
el benestar de la infància.
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Barcelona inicia la segona enquesta de la

infància: 5.000 nens expliquen què els

preocupa

La segona enquesta municipal farà un mapa de propostes de millora de l'entorn dels infants: al

barri, l'escola i l'aula

Ana Gili | dilluns, 25 d'octubre del 2021, a les 12.54

  

“Com valores el teu benestar?”, “Et sents escoltat?”, “Hi ha baralles a la teva ecola?”. Aquestes són

algunes de les 50 preguntes confidencials que fins al desembre estan responent 5.000 infants

d’entre 8 i 12 anys de 58 escoles de Barcelona dins la segona Enquesta del benestar de la

infància. Un qüestionari municipal impulsat per l’Ajuntament a través de l’Institut Infància i

Adolescència pensat per descobrir què els preocupa i com valoren el seu entorn (companys, escola,

família i ciutat). D’aquí a uns mesos, els resultats es retornaran als centres i, més endavant, els

infants faran una presentació pública a l’Ajuntament de les peticions concretes que fan.

Radiografia social sobre el territori

Les 58 escoles escollides a l’atzar estan repartides pels 10 districtes de la ciutat perquè la

mostra sigui social i territorialment representativa. Les respostes permetran fer una radiografia
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socioeconòmica de l’alumnat amb preguntes sobre els dispositius tecnològics que tenen a casa, si

marxen de vacances o si tenen segona residència, per exemple. A l’estiu, l’Ajuntament publicarà un

primer resultat del qüestionari.

Analitzar els efectes de la pandèmia

L’enquesta té un conjunt específic de qüestions per recollir com han viscut els menors la

pandèmia, quins efectes ha tingut el confinament i si els ha afectat en l’aprenentatge.

Fer propostes concretes a l’administració

Els treball de camp preguntant als infants es farà fins al desembre i, a partir d’aquí, es recolliran

les respostes per analitzar-les. Cada escola rebrà un resum dels aspectes més destacats que han

respost els seus alumnes (respectant l’anonimat de la resposta) que pot servir per obrir el debat a

classe i fer propostes concretes de millora a l’escola. En el cas de l’Escola Dovella (el Camp de

l’Arpa del Clot), els alumnes de sisè han mostrat preocupació per les xarxes socials i, per això,

passat Nadal, treballaran com gestionar les TIC i fer-ne un bon ús.

El curs que ve es faran tallers participatius a les escoles on els infants podran fer propostes de

millora del seu benestar dirigides a l’administració pública, l’escoles, les famílies i als mateixos

infants.

La mostra arriba quatre anys després de la primera Enquesta de benestar subjectiu de la infància.

En aquell cas, el 2017, el 69 % dels infants estaven molts satisfets amb la seva vida, tot i que un

27 % va afirmar que no estava a gust amb el seu cos. Un dels objectius de la mostra actual serà

comparar els resultats d’ara amb els de fa quatre anys.

L’impacte de la pandèmia en infants

El confinament afecta la salut mental dels infants i redueix el rendiment acadèmic
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Reconèixer els infants com a ciutadans

El treball de camp es farà aquest primer trimestre del curs 2021-22. Hi participaran 4.000 infants

de 5è i 6è (10-12 anys) i també un miler més d’infants de 3r i 4t (8-9 anys). L’enquesta s’emmarca

en el programa municipal Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona, que vol que

tinguin veu a la ciutat i reconèixer el seu paper com a ciutadans.

Pla de la infància 2030: més recursos per combatre la pobresa infantil

Com explica a betevé Laia Pineda, directora de l’Institut Infància i Adolescència, es tracta de

mostrar que, “com a societat, escoltem activament els nens per veure com ens interpel·len i ens

responen”. És una enquesta pensada com “un projecte de coneixement rigorós amb voluntat

transformadora” i que inclogui propostes de millora que es traslladaran als centes i als

responsables polítics.

Calendari escolar 2021-22 a Catalunya: tornada a l’escola, vacances i dies festius

seccions 

societat  educació

etiquetes 

— Ajuntament de Barcelona  — coronavirus  — escoles  — infants

també et pot interessar

Resultats primera enquesta municipal infància

Consulta les preocupacions dels infants en el primer sondeig fet al 2017
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