
 

 

 
 

 
 
 
 

PARLEN ELS NENS I NENES 
 

El benestar subjectiu de la infància a Barcelona 
 
 
“Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona” 
(programa Parlen) és una actuació inclosa al pla d’infància 2017-2020 i amb perspectiva 
de ser una actuació destacada del pla d’infància 2021-2030 de l’Ajuntament de 
Barcelona. És un programa desenvolupat per l’Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona (IIAB), una unitat autònoma especialitzada de l’Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona (IERMB). 
 
El Parlen és una programa municipal per conèixer i millorar el benestar de la 
infància, el qual s’inspira de criteris per a l’avaluació de necessitats socials. A més, 
seguint orientacions de recerca ètica amb infants, s’afavoreix la seva participació en 
totes les fases del programa, ja que els infants són tractats com a informants clau o 
experts de les seves vides (primera fase: enquesta de benestar contestada pels infants), 
investigadors que aprenen (segona fase: tallers participatius de retorn i cointerpretació 
dels resultats per formular propostes de millora per a l’Agenda dels infants) i ciutadans 
actius (tercera fase: creació de Grups Altaveus als centres educatius per difondre 
l’Agenda dels infants i impulsar les seves propostes de millora). 
 

  
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics i concertats 

 
ETAPA 

 
Educació primària: cursos de 3r, 4t, 5è i 
6è (del curs 2021/2022) 

 
DURADA 

 
Tres cursos escolars: des del curs 
2021/2022 fins al curs 2023/2024 

 
Formar part del Parlen és una oportunitat educativa perquè els centres educatius 
comencin a desenvolupar i/o puguin consolidar espais compartits per promoure 
l’educació en valors i la ciutadana dels infants, en transició cap a l’adolescència. 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/parlen-els-nens-i-nenes-el-benestar-subjectiu-de-la-infancia-barcelona
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/113840
https://institutinfancia.cat/projectes/benestar/
https://iermb.uab.cat/ca/
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CONTEXT 
 
Programa Parlen: 1a edició (2016-2020). Van respondre l’enquesta de benestar una mostra de 
4.000 nens i nenes de 52 centres educatius preseleccionats amb criteris de representativitat 
social i aleatòriament. Sobre els resultats principals, se’n pot consultar: 
 

- Vídeo que presenta el programa Parlen i les 11 demandes de l’Agenda dels infants 

- L’Agenda dels infants amb les 115 propostes per millorar el seu benestar 

- Presentació general del programa Parlen 2016-2020  

- Article sobre l’experiència 

- Article d’anàlisi 

 
2a edició (2021-2025). La segona edició serà entre els anys 2021-2025 amb una ampliació de 
l’enquesta de benestar a infants de 8-12 anys de 3r a 6è d’educació primària (mantenint una 
mostra socialment representativa i aleatòria). A més, els centres educatius tenen l’oportunitat de 
participar-hi de manera voluntària. Tant els centres preseleccionats com els voluntaris poden 
inscriure’s al programa Parlen mitjançant la Convocatòria Unificada de Programes del CEB. 
 

FASE 1: ENQUESTA DE 
BENESTAR 

 
 
 
 

FASE 2: TALLERS 
PARTICIPATIUS 

 
 
 
 

FASE 3: GRUP 
ALTAVEU 

Curs 2021/2022 
(3r, 4t, 5è i 6è) 

Curs 2022/2023 
(4t, 5è i 6è) 

Curs 2023/2024 
(5è i 6è) 

Centres preseleccionats: 
enquesta amb equip 

extern Centres preseleccionats + 
voluntaris 

Centres preseleccionats 
+ voluntaris Centres voluntaris: 

enquesta 
autoadministrada 

 
- Centres preseleccionats. Els 58 centres educatius preseleccionats reben una comunicació per 

part del CEB (06/05/2021) i un equip extern es desplaçarà al centre per dur a terme el treball de 

camp de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (2021). Serà entre octubre-

desembre de 2021 a 4 grups-classe màxim de 5è i 6è d’educació primària. 

- Centres voluntaris. Per no limitar l’oportunitat educativa del programa Parlen als centres 

educatius preseleccionats, els que s’inscriguin de forma voluntària rebran formació i suport per 

poder desenvolupar les tres fases de manera autònoma.  

 

OBJECTIUS 
 
En base al dret col·lectiu dels infants d’ésser adequadament escoltats en l’àmbit social per 
afavorir la seva ciutadania activa, el programa Parlen parteix de dos objectius principals: 
 

1) Generar coneixement sobre el benestar de la infància vinculat a l’agenda pública des 

del punt de vista dels infants per tal de contribuir a millorar polítiques locals i enriquir 

debats socials.  

2) Promoure la participació social dels infants al llarg de tot el programa garantint el seu 

protagonisme en totes les fases.  

A més, en el marc de cada centre educatiu, els infants implicats poden desenvolupar 
competències en educació en valors socials i cívics, ja sigui de la dimensió personal 
(enquesta de benestar), interpersonal (tallers participatius) com social (Grup Altaveu). 
 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/109930
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/109930
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/109826
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/109826
https://institutinfancia.cat/mediateca/presentacio-general-del-projecte-parlen-els-nens-i-nenes/
https://institutinfancia.cat/mediateca/revista-barcelona-societat-parlen-els-nens-i-nenes/
https://institutinfancia.cat/mediateca/revista-barcelona-societat-parlen-els-nens-i-nenes/
https://institutinfancia.cat/mediateca/desigualtats-socials-entorns-relacionals-i-benestar-de-la-infancia-a-barcelona/
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  PARLEN 2021-2025 
COMPETÈNCIES EN EDUCACIÓ EN 

VALORS SOCIALS I CÍVICS1 

FASE 1: 
ENQUESTA DE 
BENESTAR  
(curs 
2021/2022) 

CONÈIXER EL BENESTAR DELS 
INFANTS DES DELS SEUS 
PUNTS DE VISTA 

Dimensió personal: 
- Desenvolupar habilitats d’autoconeixement i 
autoestima, amb relació a les emocions i els 
sentiments, així com la conducta de relació 
social amb l’entorn. 
- Desenvolupar estratègies per superar 
prejudicis i desenvolupar el pensament propi. 

FASE 2: 
TALLERS 
PARTICIPATIUS 
(curs 
2022/2023) 

COINTERPRETAR ELS 
RESULTATS I PROPOSAR 
MILLORES DES DE LES SEVES 
PERSPECTIVES PER A 
L’AGENDA DELS INFANTS 

Dimensió interpersonal: 
- Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i 
participació en les relacions entre les 
persones (mostrant actituds de respecte 
actiu). 
- Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu 
que promoguin el compromís personal i les 
actituds de convivència. 

FASE 3: 
CREACIÓ 
GRUP 
ALTAVEU    
(curs 
2023/2024) 

DIFONDRE L’AGENDA DELS 
INFANTS AMB EL 
PROTAGONISME DELS INFANTS 
I PROMOURE LES SEVES 
PROPOSTES DE MILLORA  

Dimensió social: 
- Analitzar l’entorn amb criteris ètics per 
cercar solucions alternatives als problemes. 
- Mostrar actituds de servei i de compromís 
social, especialment davant de les situacions 
d’injustícia. 

 
A QUI VA ADREÇAT 
 
Centres educatius que ho duguin a terme, almenys, a 3r o 4t curs d’educació primària (el curs 
2021/2022). 
 

DURADA 
 
Tres cursos escolars de durada: des del curs 2021/2022 fins al curs 2023/2024. 

 
DESCRIPCIÓ 
 
1) FASE 1 (octubre-desembre 2021): enquesta de benestar contestada pels infants que 

cursen 3r, 4t, 5è i 6è d’educació primària: 

 

Els infants responen l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2021, la qual 

es basa en el qüestionari de la recerca internacional Children’s Worlds2 i també inclou preguntes 

específiques per conèixer l’impacte social de la covid-19 en els drets i el benestar de la infància.  

 

Els infants d’un mateix grup-classe contesten l’enquesta en una sessió conjunta d’una hora de 

durada. La sessió inclou una presentació als infants (decideixen si volen contestar el 

qüestionari), la resposta individual i autònoma del qüestionari en línia per part dels infants i, 

també, una cloenda grupal. 

 

                                                
1 http://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-
educacio-valors/  
2 https://isciweb.org/  

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-educacio-valors/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-educacio-valors/
https://isciweb.org/
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Com s’explica a l’apartat de context, als centres preseleccionats un equip extern s’encarrega del 

treball de camp de l’enquesta (4 grups-classe màxim de 5è i 6è), mentre que els centres 

voluntaris reben formació i suport per desenvolupar-lo autònomament. Els centres preseleccionats 

poden dur a terme l’enquesta a tots els grups-classe mitjançant l’opció voluntària/autònoma. 

 

Compromisos: 

 

 Retorn del treball de camp de l’enquesta de benestar per part de cada docent-tutor a partir d’una 

fitxa facilitada per l’IIAB. 

 Abans de finalitzar el curs, cada centre rebrà l’informe global de resultats i un informe específic 

de centre. Aquest retorn s’acompanyarà d’una sessió telemàtica conjunta. 

 

2) FASE 2 (octubre-desembre 2022): tallers participatius amb els infants que cursen 4t, 

5è i 6è (de 3r, 4t i 5è el curs anterior): 

 

En sessions conjuntes, els infants d’un mateix grup-classe reben els resultats destacats de 

l’enquesta perquè en tinguin coneixement i puguin cointerpretar-los per proposar propostes de 

millora des de les seves perspectives.  

 

A partir d’una guia didàctica facilitada per l’IIAB, els docents-tutors dels centres educatius duen 

a terme els tallers participatius, centrats en un dels àmbits temàtics del benestar (família, escola, 

barri i/o altres) per tal que els infants formulin propostes adreçades a l’Ajuntament (i els poders 

públics en general), les escoles (i el sistema educatiu en sentit ampli), les famílies (i les persones 

que en tenen cura) i ells/es mateixos (és a dir, els infants).  

 

Es parteix de l’Agenda dels infants elaborada en el marc del Parlen 2016-2020, per tal de 

continuar-la desenvolupant i actualitzar-la amb les noves aportacions dels infants. 

 

Compromisos: 

 

 Retorn dels tallers participatius per part de cada docent-tutor a partir d’una fitxa facilitada per 

l’IIAB. 

 Abans de finalitzar el curs, cada centre rebrà la nova Agenda dels infants i un informe específic 

de centre. Aquest retorn s’acompanyarà d’una sessió telemàtica conjunta. 

 

3) FASE 3 (octubre-desembre 2023): creació dels Grups Altaveus als centres educatius 

amb els infants que cursen 5è i 6è (de 4t i 5è el curs anterior): 

 

Durant el curs 2023/2024, a cada centre educatiu es crea un Grup Altaveu amb els infants de 

5è i 6è, els quals han participat en les fases anteriors del programa Parlen. 

 

L’objectiu del Grup Altaveu dels centres educatius és doble: 1) compartir i comunicar l’Agenda 

dels infants a l’escola i la seva comunitat educativa; i 2) escollir una proposta de millora de 

l’Agenda dels infants per promoure un canvi concret i tangible en el seu entorn immediat (dins o 

fora de l’escola).  
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L’IIAB facilitarà una guia amb orientacions bàsiques sobre com articular les propostes de millora 

en canvis concrets. Opcionalment, cada Grup Altaveu comparteix els seus processos, activitats 

i/o assoliments amb altres centres educatius (p. ex. del mateix barri o districte). 

 

Compromisos: 

 

 Per part dels docents-tutors del centre educatiu, retorn dels processos, activitats i assoliments 

del Grup Altaveu del centre a partir d’una fitxa facilitada per l’IIAB. 

 Durant el curs 2023/2024 (i, si s’escau, 2024/2025), hi haurà l’oportunitat que els infants del 

centre educatiu formin part del Grup Altaveu de la ciutat de Barcelona, acompanyat per l’Institut 

Infància i Adolescència de Barcelona. El Grup Altaveu de la ciutat de Barcelona té l’encàrrec de 

donar a conèixer, fer campanya i obrir diàlegs al voltant de l’Agenda dels infants amb 

responsables polítics, serveis municipals, entitats i agents socials de la ciutat de Barcelona. 

 Es preveu una trobada final conjunta (segon semestre curs 2023/2024). 

 

FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
Per poder desenvolupar el programa Parlen als centres educatius, els docents-tutors dels grups-
classe implicats rebran una formació bàsica repartida en els tres cursos escolars de durada. Se 
certificarà per part de l’IIAB. 
 

- Finals setembre-Octubre 2021. Introducció al programa Parlen i presentació de l’Enquesta de 

Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2021 (dues sessions de dues hores cada una). 

- Octubre de 2022. Presentació dels tallers participatius (sessió de dues hores). 

- Octubre de 2023. Presentació de la creació del Grup Altaveu al centre educatiu (sessió de 

dues hores). 

La formació bàsica podria ampliar-se amb caràcter voluntari per als docents dels centres 
educatius participants que hi mostrin interès (p. ex. recerca social amb infància, orientacions per 
a la cocreació, ciutadania activa dels infants...). 
 
El docent referent per coordinar les diferents activitats al centre educatiu rebrà la mateixa 
formació bàsica. Per exemple, pot ser un docent de l’equip directiu, tot i que no 
imprescindiblement (des del centre s’indica qui). 
 

QUÈ S’ESPERA 
 
- Amb el programa Parlen 2021-2025, donar suport als centres educatius per a què els infants 

desenvolupin competències en educació en valors socials i cívics. 

- Que els docents implicats coneguin el procés de recerca social del programa Parlen i 

adquireixin recursos per fer recerca en ciències socials i de l’educació. 

- Que els resultats del programa Parlen serveixin per desenvolupar actuacions de convivència 

als centres educatius, que poden incloure’s al projecte educatiu de cada centre. 

- Que les famílies i la comunitat educativa de cada centre educatiu rebin els resultats del 

programa Parlen; en especial que coneguin l’Agenda dels infants, a través del Grup Altaveu 

d’infants del centre. 

- Que el Grup Altaveu del centre educatiu promogui accions de millora concretes al seu entorn 

immediat (dins o fora del centre). 
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CONTACTE 
 
Mari Corominas  
Investigadora i coordinadora del programa Parlen 
mjcorominas@institutinfancia.cat  
 
Laia Pineda  
Directora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
lpineda@institutinfancia.cat  
 
 
Elena Roca 
Àrea Innovació, programes i formació. Consorci d’Educació de Barcelona 
eroca.ceb@gencat.cat 
 

mailto:mjcorominas@institutinfancia.cat
mailto:lpineda@institutinfancia.cat
mailto:eroca.ceb@gencat.cat

