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els infants

de 3 a 6 anys?
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Conclusions  

 Els dibuixos figuratius, sobretot, reflecteixen persones, cases, animals, mitjans de
transport, espais naturals i de diversió, i joguines.transport, espais naturals i de diversió, i joguines.

 Pràcticament a tots els dibuixos el JOC està molt present.

 Quasi en tots els dibuixos apareixen personatges humans (mares, pares, germans,
avis, amics...) que pertanyen a les FIGURES DE REFERÈNCIA dels infants.

 Els infants relacionen la seva FELICITAT amb la de les persones del seu entorn més
proper.

 A un nombre significatiu de dibuixos apareixen referències a ESPAIS A L’AIRE LLIURE I A un nombre significatiu de dibuixos apareixen referències a ESPAIS A L’AIRE LLIURE I
A LA RELACIÓ AMB LA NATURA I ELS ANIMALS (hi ha poques referències a espais
artificials i a objectes de consum).
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Estimats nens i nenes de Badalona:

He rebut els dibuixos amb els desitjos que tenen a veure amb allò que voldríeu per 
ser feliços i  m’han agradat moltíssim. Tots són ben bonics! 

La veritat és que se m’ha girat molta feina perquè m’heu demanat molts desitjos. 
Per posar-me mans a l’obra, he decidit ordenar tots els desitjos i fer piles, mirant 
quins són aquells que coincideix que demaneu la majoria d’infants.

Sabeu quins són? Doncs la majoria d’infants, per ser feliços, desitgeu estar al  Sabeu quins són? Doncs la majoria d’infants, per ser feliços, desitgeu estar al  
costat de les persones que més estimeu (el pare, la mare, els vostres germans, els 
avis, els amics, etc). Si ells són feliços, teniu molt clar que vosaltres també ho 
sereu.

A més, he vist que els vostres desitjos tenen molt a veure amb jugar amb nines, 
baldufes, cotxes, patinets i, si pot ser, millor en llocs com el parc o la natura. I està 
clar que a la majoria de vosaltres us encanten els animals i que molts, si encara no 
la teniu, us encantaria tenir una mascota.

Podeu comptar amb la meva màgia per fer realitat tot el que desitgeu però, com 
m’agrada treballar en equip, li demano a les persones grans (pares, mestres, m’agrada treballar en equip, li demano a les persones grans (pares, mestres, 
educadors de l’esplai, del centre obert o del reforç escolar, metges, polítics...) que 
també posin el seu granet de sorra i us cuidin, us eduquin i us ofereixin tot el que 
necessiteu per créixer i ser de grans el que vulgueu ser. I a vosaltres us demano que 
feu bondat, us esforceu i seguiu desitjant perquè sense desitjos que volem, amb 
totes les nostres forces, que es facin realitat, no hi ha màgia! 

Petonets i una abraçada ben gran.

El geni de la llàntia meravellosa

La carta del geni
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Què diuen
els infants

de 7 a 12 anys?
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 Pràcticament tots els infants donen molta importància a les seves vides a la relació amb LA FAMÍLIA I ELS AMICS,
percebent aquest context de vincles afectius i íntims, com un entorn càlid i protector, i que els hi aporta felicitat i
benestar.

 Quasi tots tenen una autopercepció molt positiva de la seva SALUT.

Conclusions  

 Quasi tots tenen una autopercepció molt positiva de la seva SALUT.

 L’ESCOLA és un context clau en les seves vides, no només des del punt de vista de l’aprenentatge sinó, sobretot, de la
seva vinculació social (els mestres i els companys/es són figures per a ells també molt significatives emocionalment).

 En els seu TEMPS DE LLEURE, el joc i l’esport són molt importants, com també ho és en menor mesura
l’entreteniment relacionat amb la tecnologia.

 Majoritàriament els infants no es senten massa ESCOLTATS o només es senten escoltats a vegades pels adults. Quan sí
que es senten escoltats, ho valoren molt i s’expressen agraïts.

 La percepció del seu BARRI és en molts casos negativa i fan referència a les escombraries, la brutícia, les caques de
gossos, les pintades, els insectes, el mal estat dels carrers , el soroll, el robatoris i la inseguretat. El millor del seu barri
expressen que és la seva gent i els parcs, com a espai del qual poden gaudir per jugar i trobar-se amb els amics.expressen que és la seva gent i els parcs, com a espai del qual poden gaudir per jugar i trobar-se amb els amics.

 Quan es projecten en el FUTUR, pensen sobretot en la professió que els hi agradaria tenir, tot i que també trobem
referències a la seva situació econòmica i afectiva, i a valors solidaris i altruistes. Tots volen tenir una situació millor
que l’actual de les seves famílies, i tenen molt clar que per aconseguir el que es proposen els hi cal invertir molt
esforç i rebre del seu entorn els suports que necessiten.
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Els infants de 7 a 12 anys, hem escrit plegats un llibre gegant que té més de mil 
històries que parlen de nosaltres. Som els autors d’aquest llibre i, alhora, som els 
protagonistes d’aquestes històries, com també ho som de les nostres vides. 

Ens ho hem passat molt bé escrivint aquestes històries i compartint-les amb els 
nostres companys i companyes, però no les hem escrit només per a nosaltres. 
Volem que les persones grans quan les llegeixin ens coneguin una miqueta més i 
sàpiguen què és el que ens interessa, el que ens agrada i el que no ens agrada, el 
que necessitem... Sovint els intentem dir però... no sempre ens escolten.

El nostre llibre parla de com d’important són per a nosaltres les nostres famílies i 
els amics, les persones que més estimem. També explica que a la majoria de 
nosaltres ens sembla que la nostra salut és molt bona.

L’escola ens agrada perquè estan els amics i els mestres que són també persones 
molt importants per a nosaltres. A l’escola aprenem però també ens ho passem 
molt bé, sobretot, jugant al pati i fent moltes activitats i assignatures que ens 
agraden.

Al nostre temps de lleure el que més ens agrada és jugar i fer esport. Del nostre 
barri, ens encanten els parcs i  també la gent que hi viu, i el que menys és que no Un llibre gegant barri, ens encanten els parcs i  també la gent que hi viu, i el que menys és que no 
estigui net i cuidat que passa massa sovint.

Quan pensem què voldríem ser en el futur, molts hem pensat en les professions 
que ens agradaria tenir, tot i que també molts infants parlem de ser feliços i 
d’aconseguir fer un món millor. Però sigui el que sigui el que volem ser, tothom 
tenim clar que per aconseguir-ho ens hem d’esforçar i estudiar molt. També ens 
cal el suport i la confiança en nosaltres de les persones grans.

Això sí, no oblideu que si ens escolteu i ens teniu en compte, ens podreu 
ajudar més i millor!

Un llibre gegant
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Què diuen
els adolescents

de 13 a 18 anys?
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T’imagines
Alba com seria 
viatjar al futur i poder 
veure com serem d’aquí
20 anys?

Què guay!
Mai ho havia
pensat.

Pau, i tu com
t’imagines
d’aquí 20

anys?

Uff!

Jo m’imagino...

Em dic:……………………………………..........................…..
i  tinc ……………………………………………………..… anys.
Visc al barri de ……………………………………………………

20 anys?

I també m’agradaria….

Sobretot voldria…

Llavors, per un moment, el 

A favor meu tinc…

Crec que el que més necessitem els joves és…

Llavors, per un moment, el 
Pau torna al present i pensa 
en la seva realitat actual, i 
en com ho té per fer realitat 
això que desitja.

La veritat és que crec 
que tinc coses al meu

favor però també 
en contra i, per 

això, necessitaria
ajuda

En contra…

Tens molta raó, 
el que passa és que  
sovint els adults… 
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Conclusions  

 Els adolescents quan es projecten en el futur pensen sobretot en clau de la PROFESSIÓ que voldrien tenir (les
que més apareixen són la de mestre, veterinari i futbolista professional). Tot i que molts prioritzen tenir una
bona feina, amb la qual guanyar molts diners, també alguns expressen la seva predilecció per professions de
tipus social i d’ajuda a l’altre.tipus social i d’ajuda a l’altre.

 Molts adolescents s’imaginen VIVINT I TREBALLANT A L’ESTRANGER.

 El LUXE, sobretot, en la referència a marques de cotxes està molt present en el que expressen.

 També manifesten una majoria d’adolescent el seu interès pels ANIMALS DE COMPANYIA, sobretot, els gossos.

 Igualment expressen la seva predilecció per diverses activitats vinculades a l’àmbit de L’OCI, molt especialment
VIATJAR.

 Allò necessari i allò que pot dificultar assolir el que desitgen, majoritàriament, ho situen en ells mateixos. A
favor, pensen que és clau la sevaMOTIVACIÓ i en contra la sevaMANDRA.
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favor, pensen que és clau la sevaMOTIVACIÓ i en contra la sevaMANDRA.

 La PERCEPCIÓ QUE TENEN DELS ADULTS,molt majoritàriament, és negativa (expressen que no escolten ni els hi
comprenen, sempre controlen, desconfien d’ells, no son empàtics, sempre s’estan queixant, etc.).



De tornada del 
nostre viatge al futur

Tot i que no tenim massa clar si servirà per alguna cosa, els nois i noies de 13 a 18 anys hem participat en aquesta 
activitat perquè no passa massa sovint que algú ens pregunti què pensem. També és cert que poder-ho explicar amb un 
còmic ens ha molat força.

A la tornada del nostre viatge al futur, ens adonem que la majoria de nosaltres hem pensat en la professió que voldríem 
tenir i ens han sortit molts mestres, veterinaris i futbolistes, i també altres oficis del món social. Tot i que la gent gran
ens diu que cal tenir estudis per aconseguir una bona feina el dia de demà, nosaltres ho veiem tot molt xungo. Sovint 
ens imaginem sense cap altra sortida que marxar a l’estranger per poder treballar i guanyar-nos la vida. 

I no és que no ens agradi viatjar. En el futur ens encantaria  dedicar bona part del nostre temps d’oci a viatjar molt per 
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I no és que no ens agradi viatjar. En el futur ens encantaria  dedicar bona part del nostre temps d’oci a viatjar molt per 
tot el món. També desitgem viure bé: tenir una bona casa, un bon cotxe... I qui no, oi? Ep! però no  només tenim desig 
de tenir coses, també ens agraden molt els animals de companyia, sobretot, els gossos. 

Per aconseguir allò que volem ser el dia de demà, tenim al nostre favor la nostra motivació i en contra la nostra mandra 
perquè hem de reconèixer que a vegades ens dóna molt de pal posar-nos en marxa i esforçar-nos.

La penya dels adults sovint ens ralla molt. Van a la seva, no confien en nosaltres, ni ens escolten ni ens comprenen, ens 
controlen i els hi costa molt posar-se a la nostra pell, com si ells no haguessin estat mai joves! 

Ara que hem tornat al present, igual el futur queda lluny però saber què volem que sigui, potser l’apropa una mica. 



Què diuen
les famílies amb fills i 
filles de 0 a 18 anys?
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“L’ofici de mare i pare”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tinc ………..…… fills/es que tenen ………………………………………..….….……….. anys

1. Fent de pare/mare em sento...

2. Tinc més dificultats per a...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….….….    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………………..
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3. Els suports que més necessito són…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….………….….    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…………….….    



Conclusions  

 La majoria expressa sentiments positius en relació al fet de ser mare o pare, tot i que alguns alhora
reconeixen que també això els hi provoca altres sentiments no tan positius que van des de la inseguretat i la
preocupació fins al cansament, l’angoixa, la impotència i la frustració.

 Un nombre significatiu de famílies expressa que necessitaria tenir més habilitats parentals i ajuda per donar
suport a l’aprenentatge dels fills. Els hi resulta especialment dificultós posar límits als fills, la gestió
emocional i dels conflictes, i comunicar de forma eficaç. Per això, demanen poder disposar d’espais per
compartir la seva experiència com a pares/mares i adquirir noves habilitats.

 Les dificultats econòmiques també són un factor que els hi preocupa força. Per això, demanen més suports
econòmics per poder fer front a les necessitats i despeses familiars. També fan referència a la importància
dels suports en la recerca de feina i en la conciliació de la vida familiar i laboral.

 En un nombre significatiu d’aportacions, es reclamen equipaments per a l’oci dels fills, esportius, parcs, etc.

 Algunes famílies expressen estar molt satisfetes pel que fa als suports dels quals disposen, ja siguin suports
familiars (parella i avis/es) i/o d’entitats i serveis diversos.
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Estimats fills i filles:

De: els pares i mares als seus fills i filles
Enviat el: dimecres, 28 de novembre de 2018 18:00
Per a: els nostres fills i filles
Assumpte: 

Aprenents sempre de l’ofici
de ser pare i mare

Ens agrada molt  ser pares i mares vostres, encara que a vegades estem cansats i tenim dubtes i preocupacions. 

La veritat és que no és gens fàcil l’ofici de ser pares i mares. Per això, ens agradaria aprendre a fer-ho millor i poder-
vos ajudar més amb els deures i  en tot allò que calgui. Igual que vosaltres aneu al cole, pensem qe ens caldria com 
una mena d’escola on ens ensenyin a relacionar-nos i  a comunicar-nos millor amb vosaltres.  També ens interessa 
molt que hi hagin espais on, els pares i les mares, puguem compartir amb altres les nostres experiències i neguits.

Voldríem tenir més temps per estar amb vosaltres. A vegades trobem a faltar que ens feu més cas, que ens escolteu i 
que ens expliqueu les vostres coses… I sobretot, ens encantaria fer més coses  i divertir-nos junts més sovint.

Ens amoïnen els diners i, com a la majoria de les persones  grans, tenir una bona feina (no només amb un bon sou 
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Ens amoïnen els diners i, com a la majoria de les persones  grans, tenir una bona feina (no només amb un bon sou 
sinó també amb un bon horari que ens permeti estar més a casa amb vosaltres ), poder pagar les factures i oferir-vos 
tot el que necessiteu per a créixer en les millors condicions i ser feliços… 

Per sort, en aquest ofici de ser mare i pare, a alguns de nosaltres ens ajuden els avis, les àvies, els amics, les amigues, 
els casals, les escoles i altres serveis i entitats que hi ha a la ciutat.  També pensem que a  Badalona  caldria que hi 
hagin més serveis per a vosaltres (piscines, esplais, llocs on els adolescents us pugueu trobar en el temps de lleure…).

Si us plau, us demanem que confieu en nosaltres i  també, de vegades, una mica de paciència. Us prometem esforçar-
nos al màxim per ser els millors pares i mares del món que és el que mereixeu.   

Els vostres pares i mares  
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