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PRESENTACIÓ 

Aquí trobareu els resultats de les enquestes que es
varen fer en els mesos de setembre i octubre de l'any
2021 en les escoles i instituts col·laboradors amb
l'estudi per conèixer les necessitats dels infants i
adolescents de Mallorca. Un estudi impulsat per la
Direcció d'Infància i Família de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials.  

Aquesta versió dels resultats és una edició reduïda
(només inclou els principals resultats de les enquestes
fetes per la infància i l'adolescència) i adaptada en
llenguatge i format perquè sigui fàcil d'entendre pels
nins, nines, al·lots i al·lotes. 

La intenció és que els infants i adolescents que han
participat en l'estudi tenguin una devolució dels
resultats que s'han obtingut gràcies a les seves
aportacions. 

COM FER SERVIR 
AQUEST DOCUMENT?   
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Aquest material és òptim per projectar a les aules o
facilitar directament als infants i adolescents. 

Les pàgines no numerades mostren els resultats més
rellevants de les enquestes de manera visual i han estat
dissenyades per la comprensió d'infants de 5è de
primària.  

A les pàgines numerades a dalt a la dreta, trobareu
contingut més detallat. Aquesta informació pot ser útil
per si voleu conèixer més dades sobre el tema, o per si
el professorat vol complementar la informació de la
versió per infància.  

És molt possible que algunes de les respostes generin
debat, o no s'acabin d'entendre, ja que no és contingut
habitual per infants i adolescents. Pot ser molt
enriquidor compartir el material amb tota la classe i
comentar els resultats en grup.

Si teniu dubtes, podeu escriure a  l'entitat coordinadora
del projecte: circulacultura.sb@gmail.com 
 



Heu participat
1.335 persones 
entre 9 i 17 anys 
(La mitjana de 13 anys)  

Igual proporció de     i
1% de persones 

QUI HA PARTICIPAT?

De 39 municipis de
Mallorca diferents 



QUI HA PARTICIPAT A
LES ENQUESTES?
Han participat un total de 1.335 persones d’entre 9 i 17 anys (mitjana 13). Un 25%
són infants d’entre sis i dotze anys i el 75% restant són majors de dotze anys. S’ha
donat una distribució per sexe molt uniforme (49% nins, 49% nines, 1% cap de les
anteriors).

S’han recollit respostes de centres d’un total de 39 municipis de Mallorca. Raiguer
ha estat la comarca amb més participació (39%), seguida de Palma (26%). La de
Llevant és la comarca que ha aportat el número de respostes més baix (3%). El
municipi de Palma i de sa Pobla (16%) han estat els que més respostes han
presentat. En conjunt, un 74% de les respostes són d’alumnat resident a la part
forana. 

El curs amb més participació ha estat 3r d’ESO (42%) seguit de 1r de Batxillerat
(26%) i 5è de primària (26%). La Formació professional representa menys d’un 5%
de les respostes. 

Pel que fa al tipus de centre, els IES suposen quasi la meitat de les respostes
(47%). Els CEIP (22%) representen una de cada 5 respostes, mentre que els
Centres concertats (17%) i privats (10%) junts en representen una de cada 4.
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Allò que + necessiteu és: 

  Suport amb els deures

  Un ordinador propi

  Passar temps amb la família

  Participar més a casa

QUINES SÓN LES
VOSTRES NECESSITATS
A LA LLAR? Allò que +

teniu a casa
és: 
Internet
Estima
Roba
Higiene
Alimentació

Els al·lots diuen
que tenen més
temps per jugar
que les al·lotes



QUINES SÓN LES
VOSTRES NECESSITATS
A LA LLAR? 

 Prop d’una tercera part de l’alumnat no rep ajuda a l’hora de fer els deures,
especialment aquell major de 12 anys. 

És més freqüent tenir accés a Internet que fer-ho des d’un equip propi. 

Entre les necessitats més cobertes trobem l’accés a internet. Estima, higiene, roba,
cura de la malaltia i descans, totes necessitats molt bàsiques, semblen tenir una
cobertura superior al 90%. De les menys cobertes, trobem que:

Un de cada 4 infants no gaudeix de temps d’oci en família i que a 2 de cada 10 no        
se’ls escolta ni se’n valora l’opinió. 

En aquest cas sí que es troben lleus diferències per sexe. Sembla que els nins
disposen més d’espai i temps per jugar (91% nins; 81% nines; 68% persones no
binàries) i també gaudeixen més de temps d’oci en família (78% nins; 72% nines; 58%
persones no binàries).

També sembla que existeix una correlació positiva entre viure a la part forana i tenir
cobertes les necessitats d’accés a internet, disposar d’ordinador propi, rebre suport
per fer els deures, rebre cures en cas de malaltia, o compartir temps d’oci amb la
família. 
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INFORMACIÓ I
RECURSOS SOBRE
LA VOSTRA SALUT

El que + volem
és tenir informació
sobre l'esport i
l'alimentació!

També ens

preocupa la 

nostra salut

emocional 

 

I tenir informació

sobre la nostra

sexualitat!

(+ nines que nins)

Ens preocupa + a

les al·lotes



Els aspectes de la salut pròpia que més interessen als infants són l’activitat física i
l’alimentació, en ambdós casos generen un major interès en nins (Activitat física: 66%
nins; 50% nines; 42% persones no binàries. Alimentació: 65% nins; 52% nines; 42%
persones no binàries). 
 
El benestar emocional és un interès compartit per pràcticament la meitat de les
respostes, especialment entre les nines (55% nines, 41% nins; 42% persones no
binàries). 
 
Disposar de més informació i recursos en relació amb la seva sexualitat és més
rellevant per les persones no binàries (42% persones no binàries; 32,% nines; 15%
nins).  
 
Amb l’edat, augmenta l’interès sobre el benestar emocional i la pròpia sexualitat. A més,
les persones que viuen a la part forana mostren un interès major en relació al benestar
emocional.

INFORMACIÓ I
RECURSOS SOBRE
LA VOSTRA SALUT
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QUE NECESSITAU
A L'ESCOLA 
O L'INSTI?

Allò que + necessita
m és:  

 Reforç escolar

 Mestres que facin bona feina

 Espais amples per estar i ju
gar

La majoria de
nosaltres diem que
poder fer amistats 

 és allò que +
tenim a l'escola



La cobertura de necessitats al centre educatiu és prou alta. Totes les opcions
de resposta estan per sobre del 60%. La necessitat més coberta al centre
educatiu és la de socialització, un 87% de les respostes assenyalen «fer
amistats»; especialment les persones de menys de 13 anys. 
 
Entorn del 70% tenen resoltes les necessitats de suport a l’aprenentatge,
atenció en cas de malaltia o accident i espais amples per estar i jugar.
Novament, és més habitual entre els infants menors de 13 anys. 
 
Una de cada tres respostes no consideren coberta la necessitat de disposar de
professionals que facin bona feina i quatre de cada deu no tendrien coberta la
necessitat de reforç escolar. 
 
Cal contemplar aquí la possibilitat que no s’hagin marcat les opcions que no
s’hagin considerat com a necessitats. 
 
Sembla que viure a Palma es correlaciona positivament amb tenir coberta la
necessitat de bons professionals.

QUE NECESSITEU
A L'ESCOLA 
O L'INSTI?
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COM MILLORARIAU 
L’ESCOLA O L'INSTI? 

+Educació emocional
+Orientació als estudis 
+Educació sexualInfants i

adolescents

demanam:



COM MILLORARIAU 
L’ESCOLA O L'INSTI? 

La valoració de la qualitat de l’educació rebuda és bona (mitjana de
3,2 sobre 4) i no presenta diferències significatives entre nins i nines.
És lleugerament inferior en el cas de les persones no binàries (2,7).
 
Quan se’ls demana opinió sobre quines millores introduirien al
centre a curt termini, l’educació emocional és la més assenyalada
(44%). Una tercera part de les respostes assenyala també l’orientació
acadèmica i professional (35%) i l’educació sexual (32%). 
 
Del conjunt, hi ha propostes que són més assenyalades per nins i
d’altres per nines. 
 
Les prioritats dels nins semblen ser: 
 
1. Orientació acadèmica i professional (41,7% dels nins)
2. Activitats lúdiques (27% dels nins)
3. Espais d’esbarjo (22% dels nins)
 
Les de les nines: 
 
1. Educació emocional (55% de les nines)
2. Educació sexual (37%)
3. Perspectiva feminista i LGTBI+ (30%) 
 
 

Les persones no binàries, assenyalen especialment
l’educació emocional, la perspectiva feminista i LGTBI+ i
la millora dels espais d’esbarjo. 
 
Les persones majors de 12 anys estan especialment
interessades en l’educació emocional, l’orientació
acadèmica i professional i l’educació sexual. Mentre, les
menors de 13 anys assenyalen el suport en l’idioma, les
activitats de suport als estudis, les activitats lúdiques i la
millora dels espais d’esbarjo. 
 
Entre les persones que resideixen a Palma és més
habitual proposar la millora dels espais d’esbarjo.
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QUÈ ÉS ALLÒ QUE MÉS TENIU
COBERT AL POBLE/CIUTAT? 

Llocs o
n 

fer esport

Transportpúblic 

Places i parcsper la nostraedat
 Centre de salut 



QUÈ ÉS ALLÒ QUE  MENYS TENIU
COBERT AL POBLE/CIUTAT?

Activ
itats

culturals

per la meva 

edat

Llocs ondonar lanostra
opinió 

 

Associacionsjuvenils
 



Preus més barats
Que s'escolti la nostra opinió 
+Espais per activitatsInfants i

adolescents

demanam:

COM MILLORARIEU LES
ACTIVITATS D'OCI I
CULTURALS DEL
POBLE/CIUTAT?



Preus més barats
+Activitats+variades 
+Espais per activitatsInfants i

adolescents

demanam:

COM MILLORARIEU LES
ACTIVITATS ESPORTIVES DEL
POBLE/CIUTAT?



VALORACIONS SOBRE NECESSITATS
I MILLORES AL POBLE/CIUTAT

La cobertura de necessitats en relació amb el municipi varia entre el
80 i el 27%. Vuit de cada deu persones diu tenir llocs on practicar
esport, especialment entre els nins (84% nins; 75% nines; 68%
persones no binàries). També és més freqüent entre les persones de
menys de 13 anys (85%) i aquelles que viuen a la part forana (82%).  
 
Sembla més habitual disposar d’una oferta d’activitats adequada per
l’edat entre aquelles persones de menys de 13 anys (58%) o les que
viuen a la part forana (46%). 
 
Les necessitats menys cobertes tenen a veure amb els espais de
participació. Només una de cada 4 respostes (27%) assenyala disposar
d’espais on donar l’opinió o d’associacions juvenils on participar. 
 
Les necessitats assenyalades per l’alumnat en aquesta secció són
coherents amb com valoren l’atenció que l’ajuntament para a les seves
opinions. Només un 30% considera que l’ajuntament habitualment
escolta la seva opinió, mentre que un 37% considera que ho fa en
poques ocasions i un 23% que no ho fa mai. 
 
La valoració de les activitats d’oci i culturals del municipi és prou bona
(mitjana de 2,8 sobre 4) i no presenta diferències per sexe. Sembla
que la valoració és més alta per aquells infants menors de 13 anys (4),
mentre que per als majors de 12 anys és de 2,5. També es troben
diferències entre les respostes de la part forana (2,5) i les de Palma
(3,25).  
 
Per millorar les activitats ha algunes propostes més comunes entre les
nines com reivindicar activitats més econòmiques (52% persones no
binàries; 47% nines; 41% nins) o poder contribuir amb la seva opinió
(52% persones no binàries; 44% nines; 28% nins). 
 
 

Els nins mostren més interès en millorar la qualitat de les
activitats (29% nins; 17% nines; 10% persones no binàries). Una
de cada quatre persones no binàries proposen millora la
inclusivitat de les activitats. 
 
Per altra banda, sembla que els infants menors de 13 anys tenen
un major interès en millorar els espais per activitat s (41% front al
29%) o l’oferta d’estiu (40% front 29%). 
 
La de les activitats esportives és lleugerament més alta (mitjana
de 3 sobre 4) i millor en el cas dels nins (4) que en el de nines
(3,25). La valoració és lleugerament pitjor entre les respostes
d’infants majors de 12 anys i per als residents a Palma (3,25 en
ambdós casos).  
 
En aquest aspecte també hi ha algunes lleugeres diferències per
sexe. Mentre els nins proposen millorar la qualitat (31% nins i
persones no binàries) i els espais de les activitats (23%), les nines
reivindiquen que es compti amb l’opinió d’infants i adolescents
(30%) i activitats més adaptades a les seves necessitats. 
 
Les persones no binàries reivindiquen activitats més inclusives
(21%). Els menors de 13 anys assenyalen la necessitat de millorar
els espais (36%) i l’oferta d’activitats d’estiu (34%); mentre que els
majors de 12 anys es decanten més per millorar la qualitat de les
activitats (27%) o ampliar l’oferta d’acord als seus interessos (25%). 
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ON PARTICIPAU ELS
INFANTS I
ADOLECENTS?

On participam
més és als 
clubs esportius

Paricip
em

menys e
n:     

     
   

esplais i

escoltes

I molt menys en:  
Consell d'Infants i d'adolescents
Banda municipal
Espai de culte



ON PARTICIPAU ELS
INFANTS I
ADOLECENTS?

Entre l’alumnat és força habitual participar d’algun club esportiu (46%). Ser part
d’un club d’esplai o agrupament escolta és compartit per un o dos de cada sis
infants. 
 
En tots aquests casos, és més freqüent que hi participin nins que nines.
En general la participació en els diferents espais disminueix amb l’edat. 
 
Són molt més rars (menys del 8%) els casos de participar d’un Consell d’infants
o adolescents, d’una banda municipal (lleugerament més habitual a la part
forana) o d’espais de culte. 
 
Sembla que l’alumnat sent prou llibertat a l’hora d’expressar la seva personalitat
al municipi (mitjana de 3 sobre 4). Aquesta percepció és major en el cas dels
nins (3,25) que en les nines (2,5) i en les persones que no s’identifiquen en les
categories de sexe (1,75).
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3 de cada 10 infants i 
 adolescents diem que
alguna vegada a la vida
NO s'han respectat els
nostres drets

QUAN US FAN MAL, 
QUINA MANERA ÉS LA
MÉS HABITUAL?

"L'assatjament

que + rebem

són INSULTS"
 
 

"L'assetjament

que - rebem són 

cops, bullying,

virtual i sexual"

"Les nines
rebem més

assetjament
que els nins"



A L'ESCOLA

AL CARRER

A INTERNET

ON REBEU MÉS
MALTRACTAMENT? 

La majoria de

persones sabem

on demanar

ajuda en cas de

maltractament



El meu cos
Com pens

La meva roba

Els meus gustos

Com m'exprés

Sembla no

rebem insults

per la nostra

orientació

sexual o

expressió de

gènere

AMB QUÈ ES FIQUEN QUAN
REBEU MALTRACTAMENT?  



MALTRACTAMENT: 
COM, QUÈ, ON...

"Les nines
rebem més

assetjament
que els nins"

En aquesta secció s’han plantejat preguntes per
comprendre millor les dinàmiques d'agressió: vulneració
de drets, tipus d’assetjament, espais més comuns i
motius principals. 
 
El tipus d’assetjament més comú sembla ser el verbal
(30%). L’assetjament físic (8%) o els casos de bullying (6%)
són poc comuns i menys encara l’assetjament sexual o
virtual (menys del 5%). 
 
En general, sembla que les persones no binàries reben
més agressions que els nins o les nines. L’assetjament
verbal predomina més entre les nines (35% nines; 31%
persones no binàries; 26% nins). L’assetjament físic és
més habitual entre les persones no binàries (21%
persones no binàries; 10% nins; 6% nines). Bona part de
les agressions es produeixen a l’escola (20%) o al carrer
(17%). Entre les respostes, les agressions virtuals, a la llar,
de nit o a les extraescolars són poc freqüents. Un 7% diu
haver rebut agressions en altres espais. 
 
 

Sembla que les agressions a nines són lleugerament més
freqüents a l’escola. A la resta d’espais, són més freqüents
entre les persones no binàries. 
 
Cal assenyalar que, tot i que la llar sembla ser un espai segur
per la major part de participants, una de cada cinc persones
no binàries i una de cada sis persones de menys de 13 anys
diuen rebre agressions a casa seva. 
 
I en relació als motius, les respostes estan més distribuïdes.
Sembla que els motius més habituals tenen a veure amb les
característiques del cos, la ideologia, la vestimenta, els gustos
personals i la manera d’expressar-se. En tots aquests casos,
les respostes oscil·len entre el 17% i el 11%. 
 
Sembla que l’expressió de gènere i l’homosexualitat no són
motivació d’agressions. Un 11% assenyala altres motius
darrera les agressions que han pogut patir. Cal assenyalar
que cap (0 respostes) de les respostes ha assenyalat
l’orientació sexual com a motiu d’agressió. 
 
Amb tot, les respostes indiquen que tres de cada quatre
(76%) alumnes sap on acudir a demanar ajuda en cas
d’agressió. Cal destacar que en el cas de les persones
no binàries, prop d’una de cada dues no sabria on acudir a
demanar ajuda (53%).
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COM VIVIU EL MÓN DIGITAL? 

"La majoria d'infants i
adolescents tenim
compte a xarxes socials i
se'ns respecta la
intimitat"

"Tenim informació dels
perills que pot haver a
xarxes, però ens falten
recursos per fer-hi front"

"La majoria de les nostres famílies NO ens
demanen permís quan publiquen fotos nostres a
les seves xarxes"



"El que + ens fixam quan pujam
coses a xarxes és: 

    Que siguin respectuoses 
    Que m'identifiquin
      Respectin la meva intimitat

"El que - és: 

    L'èxit que tendran
    Les reaccions dels altres

COM VIVIU EL MÓN DIGITAL? 



Allò que + ens influeix a la
nostra vida és mirar xarxes
socials i sèries i pel·lícules

"El que - és jugar a
videojocs, veure

pornografía o seguir
Influencers

 

"En general ens sentim
a gust amb com es
mostra als infants i

adolescents als mitjans
de comunicació"

 

COM VIVIU EL MÓN DIGITAL? 



MÓN DIGITAL
És força habitual que els infants i adolescents tenguin comptes
oberts en diferents xarxes socials (75%) i que se’ls respecti la
intimitat en fer-les servir (65%). 
 
Sembla que es disposa de més informació sobre els possibles
perills de l’entorn digital (57%) que recursos per fer-hi front (47%).
Els nins es perceben amb més recursos (50%) que les nines o
persones no binàries. 
 
En general les necessitats estan més cobertes per aquelles
persones de més de 13 anys. Actualment sembla que moltes
famílies consideren que el canvi d’etapa educativa entre primària i
secundària és un moment adequat per a que els seus fills i filles
disposin d’un telèfon mòbil propi, segons l’Enquesta sobre
l’equipament i ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació a les llars 146 de l’any 2019, el 84% dels infants de 13
anys disposaria de telèfon mòbil. Aquest percentatge augmenta al
92,5% dels infants de 14 anys. 
 
No hi ha diferències significatives per sexe o zona de residència. 
 
En general, a l’hora de penjar fotografies dels infants a les xarxes
socials, les seves famílies no acostumen a demanar permís (un
40% no ho fan). Aquesta pràctica és més habitual en relació amb
les persones no binàries (47%) i amb els nins (44%). Només en un
de cada sis casos el consentiment és una pràctica habitual.

S’ha demanat sobre els criteris a l’hora de penjar contingut
a les xarxes i principalment es té en compte que els
continguts no siguin ofensius (53%) i que es corresponguin
amb una estètica pròpia (52%). Protegir la intimitat pròpia i
controlar la visibilitat dels continguts també són aspectes
que es tenen en compte. 
 
 
Per contra, sembla que l’èxit que aquests continguts
puguin tenir (15%) i el nombre de reaccions que generin
(10%) no són gaire rellevants. Hi ha un 6% que no té en
compte cap d’aquests criteris.
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QUÈ PENSEU SOBRE LA
VOSTRA SEGURETAT? 

"En general ens sentim molt
segurs i segures a casa, a
l'escola i a la ciutat" 

"Les persones que no ens
identifiquen ni com a nin ni
com nina, ens sentim menys

segures que la resta de
persones a l'escola "



GRÀCIES PER 
PARTICIPAR!

 
 
 

Il·lustracions 
Núria Curcoll Vallès

circulacultura.cat

http://circulacultura.cat/

