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Introducció
L’estat de situació de la infància i adolescència a Catalunya 2014 s’emmarca com un dels punts de
partida del Pla d’Atenció Integral a la infància i l’adolescència 2015-2018 que és l’instrument mitjançant
el qual es dota el govern de la Generalitat de Catalunya per a desplegar el Pacte per a la Infància a
Catalunya.
El Pacte per a la Infància a Catalunya signat el 19 de juliol de 2013 per més de 70 institucions i entitats
catalanes representa:







un acord històric que suposa un compromís de Catalunya cap als seus infants
un reconeixement de la infància com una de les prioritats del nostre país,
que va ser fruit d’un ampli consens i d’un procés participatiu, obert i crític,
que va respondre a una demanda de la societat en el sentit de donar més visibilitat a la infància
i l’adolescència,
un acord de tot un seguit de reptes que cal que assumim entre tots els signants,
I que esdevé el marc, conjuntament amb la llei 14/2010, a partir del qual s’estableixen les
polítiques d’infància del nostre país.

Aquest Pacte suposa doncs, una nova manera de fer polítiques públiques en infància i adolescència a
Catalunya. Mitjançant el Pacte s’assenten les bases d’una nova governança, per una gestió compartida,
oberta i participativa de les polítiques públiques en infància i adolescència que cerquen millorar el seu
benestar i la qualitat de vida
El Pacte s’estructura en quatre eixos: participació social de la infància, de la inclusió social a la qualitat
de vida: igualtat d’oportunitats, atenció a la infància (salut, educació i valors i família) i mitjans de
comunicació.
El Departament de Benestar Social i Família en col·laboració amb la resta de departaments de la
Generalitat coordina les actuacions del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018
(PDIIAC). El PDIIAC que desenvolupa els diferents eixos recollits al Pacte per a la infància a Catalunya, ha
estat dissenyat de forma participada amb professionals i representants d’entitats, organitzacions i
institucions signants del pacte. El pla dóna continuïtat a les actuacions recollides al Pla de transició 20132014 i interrelaciona diferents plans interdepartamentals que tenen incidència en la infància i
l’adolescència. El PDIIAC s’organitza en 7 eixos, 23 objectius estratègics i 60 mesures prioritàries pels
propers 4 anys.
L’objectiu del document Estat de situació de la infància i l’adolescència de Catalunya 2014 ha estat
copsar des d’una perspectiva integral com estan els infants i adolescents a Catalunya en els principals
àmbits que afecten aquestes persones. Aquests àmbits són precisament els eixos amb els quals
s’estructura el Pacte per la Infància i el PDIIAC 2015-2018.
Aquesta radiografia de la situació de la infància i l’adolescència s’ha dut a terme mitjançant la definició
d’uns indicadors que ens aporten informació rellevant sobre els eixos del Pacte i del PDIIAC. Aquest
document esdevé un punt de partida de la situació en que es troba la infància i l’adolescència a
Catalunya en l’inici del desplegament del Pacte i ha de servir per fer seguiment i avaluació, a nivell macro
social, de l’assoliment dels objectius estratègics que el PDIIAC s’ha marcat pels propers quatre anys. La
pregunta clau és: les mesures i actuacions planificades pel PDIIAC estan incidint en el benestar dels
infants i adolescents catalans?
L’anàlisi d’aquests indicadors s’ha efectuat mitjançant els següents criteris sempre que hagi estat
possible: la perspectiva de sexe, la comparativa amb Espanya i la UE, la distribució territorial (comarcal),
l’evolució històrica i una anàlisi de les desigualtats socials (per exemple, segons classe social).
Les dades que ens han permès fer aquest informe provenen de diverses fonts, atenent a la seva
disponibilitat i validesa. Per una banda, s’han utilitzat fonts oficials estables, principalment dades de
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l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i l'oficina estadística
de la Comissió Europea (Statistical Office of the European Communities, EUROSTAT). En segon lloc s’han
utilitzat les dades provinents de registres dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. Per
altra banda s’ha fet l’explotació estadística d’enquestes oficials. Finalment, també hem obtingut dades i
informació d’estudis científics específics d’infància i adolescència.

Metodologia
El treball de recollida, anàlisi i interpretació de dades consta de quatre etapes diferenciades:
•

•

•
•

Primera etapa. Revisió bibliogràfica, primera definició d’indicadors. Contacte amb els diferents
Departaments de la Generalitat de Catalunya, Instituts i altres institucions per a l’obtenció de
dades brutes (juny-octubre 2014)
Segona etapa. Anàlisi i interpretació de les dades. Un cop rebudes les dades, s’han analitzat
estadísticament i s’han construït les taules, els gràfics i els mapes corresponents.(novembre2014- Gener de 2015)
Tercera etapa. Elaboració de l’informe i maquetació (Febrer-Abril de 2015)
Quarta etapa. Revisió de les dades per part dels Departaments i Publicació (Maig-Juny de 2015)

Procedència de les dades
Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest document són de naturalesa molt diversa i responen a la
necessitat que siguin exhaustives i/o extrapolables, disponibles segons sexe, segons edat, segons
comarca etc. Per a l’elaboració de l’informe s’han utilitzat dades que provenen de diferents fonts:
DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT









Estadístiques del Departament d’Ensenyament
Estadístiques del Departament de Salut
Estadístiques del Departament de Justícia
o Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
Estadístiques del Departament d’Interior
Estadístiques del Departament de Territori i Sostenibilitat
Estadístiques del Departament de Presidència
o Secretaria General de l’Esport
Estadístiques del Departament de Benestar Social i Família
o Direcció General de Joventut
o Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
o Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
o Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció
o Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
o Secretaria de Famílies

INE i IDESCAT





Padró municipal d'habitants. 2013
IDESCAT, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. 2013
IDESCAT, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la
comunicació a les llars de l'INE. 2013

EUROSTAT





Dades de població. 2013
Dades de societat. 2013
Indicadors de l’Estratègia Europa 2020. 2013
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ENQUESTES



Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA). Dpt. de Salut.
o Enquesta indirecta a infants entre 0 i 14 anys. 2013.
o Enquesta de 15 i més anys: submostra de 15 a 21 anys en el període 2012-2013

ESTUDIS









Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012. Universitat de Girona &
Unicef.
Estudi Seguretat en l’ús d’internet dels nois i noies de 8 a 14 anys. 2009. Fundació Observatori
per a la Societat de la Informació de Catalunya.
Informe: La interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya 2013
Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de Catalunya. Consell Superior d’Avaluació del Sistema
Educatiu.2014
Estudi La situació escolar dels adolescents nascuts entre els anys 1995 i 1999 acollits en centre
residencial, família extensa o aliena a Catalunya. Curs 2010-2011
Baròmetre de la comunicació i la cultura. 2013. Fundació Audiències de la Comunicació i la
Cultura
Informe. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Kantar Media.

Anàlisi de les dades
Per a la presentació dels indicadors s’ha definit una fitxa que recull la informació tècnica de cada
indicador:
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat

Es refereix si l’indicador és d’impacte, de resultat, de procés, etc. La majoria d’indicadors
inclosos en aquest informe són considerats d’impacte
identifica a la població específica a la qual fa referencia l’indicador (ex. Infants que
cursen 1er d’ESO)
s’identifica aquelles variables disponibles mitjançant les quals desagreguem l’indicador
(ex. Sexe, edat, evolució temporal, comarca, etc.)
Indica la temporalitat en que s’actualitza l’indicador (ex. Anual, bianual, cada quatre
anys, etc.)
Específica la unitat en que s’expressa l’indicador (ex. Percentatge, taxa per mil, ràtio,
etc.)

Fórmula de càlcul S’explicita la fórmula matemàtica utilitzada per a l’obtenció de l’indicador
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Què entenem per?

Identifica l’origen d’on s’ha obtingut les dades per a la construcció de l’indicador (Ex.
Dept. benestar Social i Família- DGAIA)
S’identifiquen aquelles mesures definides en el PDIIAC pel període 2015-2018 que es
relacionen amb l’indicador definit en el sentit que ha d’afectar a la seva evolució en els
propers quatre anys.
s’expressa l’evolució desitjada que hauria de seguir l’indicador (ex. augment, disminució,
manteniment, etc.)
En alguns indicadors s’ha inclòs un camp per tal de definir el concepte o el programa al
qual es refereix l’indicador (ex. Què és el Programa “Créixer en família” o què és la Taxa
Arope)

Així, l’anàlisi de les dades inclou la presentació del nombre de casos, percentatges, taxes i ràtios, segons
el fenomen d’estudi. Per al càlcul de les taxes s’ha utilitzat la població de referencia que proporciona
l’Institut d’Estadística de Catalunya (població 2013). En aquells casos on les dades estan disponibles
segons territori(comarca), s’han incorporat els mapes amb les dades representades en quartils. Els colors
més foscos (gris i vermell) indiquen les comarques que tenen un valor major en aquell fenomen estudiat i
els colors més clars (blanc i verd), les comarques que tenen un valor menor.
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En el mateix sentit, quan hem disposat de dades dels diferents països europeus també les hem
representat en mapes seguint els mateixos criteris que amb les comarques.
La diferent naturalesa de les fonts de dades, així com la variabilitat en les franges d’edat que aquestes
fonts recullen, ha motivat que en tot moment s’especifiqui la franja d’edat en cadascun dels indicadors
contemplats. Així, per exemple, les dades obtingudes a partir de l’estudi Calidad de vida y Bienestar
infantil subjetivo en España a fan referència a la població que cursa 1er d’ESO, i així ho referim en el text
de l’indicador.
Després de la presentació de les variables estratificadores de cada indicador mitjançant les
corresponents figures, s’ha inclòs un apartat d’anàlisi descriptiva de l’indicador on es remarca aquells
aspectes més interessants sobre les dades ofertes així com la tendència esperada per a cada indicador.
Prèviament a la presentació dels indicadors definits s’ha inclòs un apartat de context on es presenten
una sèrie de dades rellevants que emmarquen globalment la situació de la infància i l’adolescència a
Catalunya.

Fortaleses, debilitats i reptes
Els indicadors que conté aquest estudi són una selecció de les dades disponibles actualment a Catalunya
en relació a la infància i l’adolescència. S’han considerat aquells indicadors d’impacte disponibles que
hem cregut que aportaven una informació més rellevant a l’àmbit concret on estan situats. Alguns dels
indicadors inclosos no són, probablement, els més idonis, però són els que, actualment, millor informació
aporten a l’àmbit on s’han ubicat.
Una fortalesa d’aquest informe ha estat la possibilitat d’utilitzar dades administratives de diferents
Departaments de la Generalitat que no havien estat concebudes com a indicadors d’impacte i que ens
aporten una informació molt rellevant de la infància i l’adolescència alhora que ens asseguren una
periodicitat en la disponibilitat de les dades en properes versions o actualitzacions.
Un dels reptes pels propers anys, en aquest sentit, és poder construir aquells indicadors clau que millorin
les dades actuals o la construcció d’indicadors més pertinents en aquells aspectes on es consideri
necessari. En el primer annex d’aquest informe presentem una primera proposta d’indicadors que
actualment no tenim disponibles i que seria necessari construir-los, doncs millorarien substancialment la
informació que ofereix aquest informe. És un projecte de la Taula Nacional d’infància la construcció
d’aquells indicadors actualment no disponibles que es considerin necessaris per millorar el coneixement
de la infància i l’adolescència de Catalunya.
Aquest informe inclou, sempre que ha estat possible, la mitjana europea i les dades concretes dels
diferents països europeus amb la voluntat de comparar els resultats a Catalunya, no només amb l’Estat
espanyol, sinó també amb la resta de països europeus.
Una altra fortalesa d’aquest informe es que combina indicadors a partir de dades objectives que
descriuen una situació concreta (exemple: Percentatge d’infants que formen part d’un agrupament
escolta o esplai) amb dades subjectives dels infants i adolescents, que aporten el seu punt de vista sobre
un aspecte concret (exemple: Percentatge d’adolescents que consideren que en el seu municipi o barri hi
ha prou espais per jugar i divertir-se) o sobre aspectes de la seva vida (exemple: Percentatge
d’adolescents entre 15 i 21 anys que tenen una autopercepció positiva de la seva salut). La combinació de
les dues mirades enriqueix la informació i ens permet una aproximació a la realitat infantil i adolescent
més enllà d’una simple descripció, doncs s’inclouen percepcions i valoracions dels propis infants i
adolescents en molts dels aspectes que els afecten.
La diversitat de fonts d’informació amb les conseqüents especificitats de cadascuna constitueix una
debilitat de les dades ja que cada font d’informació ofereix un tipus de desagregació diferent. Un
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exemple en aquest sentit són les franges d’edat. Per a cada indicador hem especificat la franja d’edat a la
qual es refereix per la gran diversitat de grups d’edat treballats. Un dels objectius en els propers anys ha
de ser poder unificar les franges d’edat de les dades d’infància i adolescència de Catalunya. Les
estadístiques oficials no s’haurien d’organitzar en funció de l’edat legal d’incorporació al mercat de
treball (16 anys) o d’altres criteris com succeeix en molts casos, sinó agrupar els infants i adolescents en
la seva totalitat (de 0 a 17 anys) tal hi com ho defineix la Convenció dels drets dels Infants, la Llei 14/2010
dels drets i les oportunitats dels infants i adolescents (LOIDA) i el Pacte per a la infància a Catalunya. En
aquest sentit, la LOIDA i el Pacte per a la infància determinen que els infants són aquelles persones que
tenen entre 0 i 11 anys i els adolescents aquelles persones entre 12 i 17 anys. En futures versions
d’aquest informe caldrà, probablement, fer també aquesta distinció.
Pel que fa a l’àmbit concret de mitjans de comunicació cal apuntar que hem utilitzat una sèrie de dades
referents a l’ús i la seguretat d’internet (Fundació Observatori de la Societat de la Informació de
Catalunya (FOBSIC)) en que l’estudi data de 2009 i, per tant, són dades no actualitzades. Però, alhora,
són les úniques que hem trobat referents a aquesta temàtica que considerem rellevant i per aquest
motiu les hem inclòs en l’informe. En un futur proper caldrà actualitzar aquestes dades, ja sigui
mitjançant l’actualització d’aquest informe o incloent aquestes qüestions en una futura enquesta
adreçada a la infància i l’adolescència.
Pel que fa a l’estudi sobre la Calidad de vida y Bienestar infantil subjetivo en España, les dades utilitzades
són representatives a nivell espanyol. A nivell català tot i que la mostra és àmplia (626 estudiants de 1er
d’ESO) les dades no assoleixen representació estadística. Per tant, cal anar amb compte amb la
interpretació de les mateixes. Una altra debilitat en la utilització de les dades d’aquest estudi és que no
hi ha actualment garantia de continuïtat i, per tant, la possibilitat de seguir aquests indicadors al llarg
dels anys. Sabem que des de la Universitat de Girona s’ha donat continuïtat a l’estudi i s’ha realitzat una
segona onada amb una mostra representativa per Catalunya. No hi ha però, la previsió de més onades,
de moment.
Sobre l’enquesta de salut de Catalunya, cal tenir present que en la mostra de 0 a 14 anys, l’enquesta és
indirecta, és a dir, que no són els infants els que han respost a les preguntes del qüestionari sinó el pare,
la mare o el seu representant legal. Per tant, a l’hora d’interpretar aquestes dades cal tenir-ho també
present.
El principal repte pels propers anys és mirar de resoldre aquestes debilitats comentades mitjançant
diverses estratègies. D’una banda, haurem de definir aquells indicadors que es considerin claus i que
actualment no disposem i posar els esforços necessaris per construir-los per tal de millorar les dades
actuals. D’altra banda, properament s’iniciarà un projecte per definir una enquesta sobre el benestar de
la infància a Catalunya. Aquesta enquesta ha de ser clau per oferir dades rellevants, periòdiques i
robustes sobre el benestar de la infància i l’adolescència a Catalunya. Presumiblement aquest instrument
hauria de ser la font de dades principal de les properes edicions d’aquest estudi i així minimitzar bona
part de les debilitats assenyalades. En tercer lloc, caldria fer un treball de revisió de les enquestes oficials
actuals que tinguin en compte la infància i l’adolescència per estudiar la possibilitat de repensar o
suggerir noves preguntes que ens permetin disposar d’indicadors clau que ara no disposem així com
homogeneïtzar els grups d’edat, entre d’altres.
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Resum executiu
Eix 1. La Participació social de la infància
1.1. Coneixement dels drets dels infants
1.1.1. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt d’acord
en que tots els infants i adolescents tenen drets. 2012

89,2%

1.1.2. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que coneixen l’existència de la
Convenció sobre els Drets de l’Infant. 2012

41,3%

1.1.3. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt d’acord
amb l’afirmació a la meva escola o institut m’han parlat sobre els drets dels infants i
dels adolescents. 2012
1.1.4. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt d’acord
amb l’afirmació en la meva família m’han parlat sobre els drets dels infants i
adolescents. 2012

77,5%

65,0%

1.2. Participació Individual
1.2.1. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt d’acord
en que poden participar en les decisions que es prenen a casa seva. 2012

72,0%

1.2.2. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que manifesten realitzar activitats
extraescolars que ells mateixos han escollit almenys una o dues vegades a la setmana.
2012

74,8%

1.2.3. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan molt satisfets de com
se’ls escolta, en general (puntuació de 9-10 punts en escala de 0 a 10). 2012

61,3%

1.2.4. Percentatge d’adolescents que cursen 1er d’ESO que estan d’acord o molt d’acord en
que els seus professors els escolten i els tenen en compte. 2012

86,2%

1.3. Participació Col·lectiva
1.3.1. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt d’acord
en que el seu ajuntament els demana l’opinió sobre les coses que els importen. 2012

60,2%

1.3.2. Percentatge de municipis de Catalunya que disposen d’un Consell d’infants i
adolescents en el darrer any. 2014

4,9%

1.3.3. Nombre d’associacions Esportives Escolars registrades al Registre d'Entitats Esportives
del Consell Català de l'Esport (REE). 2014

637

La gran majoria dels adolescents que cursen 1er d’ESO estan d’acord en que tenen drets
(89%).Tanmateix, el 60% dels adolescents afirmen no conèixer l’existència de la Convenció dels drets de
l’infant. Caldrà doncs en els propers anys difondre la Convenció per tal que tant els infants com les seves
famílies la coneguin.
El 40% dels adolescents no estan satisfets de com se’ls escolta, en general, mentre que pràcticament un
30% assegura que no poden participar en les decisions que es prenen a casa seva. Els àmbits quotidians
on es desenvolupen els infants i adolescents són els primer espais on aquests nois i noies han de poder
participar més activament i, per tant, cal afavorir que els infants i adolescents se sentin més partícips de
les decisions que es prenen tan casa seva, com en el seu entorn més proper.
Tanmateix, més del 85% dels adolescents considera que els seus professors els escolten i els tenen en
compte i, en aquest sentit, podríem deduir que aquests nois i noies, majoritàriament, se senten partícips
a les seves escoles i instituts.
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Tot i que més de la meitat dels adolescents de 1er d’ESO consideren que el seu ajuntament els demana
l’opinió sobre els aspectes que els afecten, el petit percentatge de municipis que actualment estan
dotats de Consells d’infants fa evident la necessitat d’augmentar i millorar la participació política dels
infants i adolescents en els pobles i ciutats on viuen perquè, cada vegada més, puguin esdevenir
ciutadans que exerceixen els seus drets i concretament el dret de participació.

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: Igualtat d’oportunitats
2.1. Pobresa i exclusió social
2.1.1. Percentatge d’infants i adolescents menors de 16 anys en situació de risc de pobresa.
2013
2.1.2. Percentatge de risc de pobresa i/o exclusió social entre la població infantil i adolescent
en el darrer any (taxa AROPE). 2013
2.1.3. Percentatge de persones de menys de 16 anys amb privació material severa. 2013

27,3%
29,5%
8,0%

2.1.4. Taxa d’atur dels adolescent i joves que tenen entre 16 i 19 anys en el darrer any. 4rt
trimestre 2014
2.1.5. Percentatge d’infants i adolescents beneficiaris d’ajuts individuals de menjador
respecte els matriculats en l’ensenyament obligatori i el segon cicle d’educació
infantil. Curs 2013-2014

61,4%
8,4%

2.2. Vulnerabilitat (poblacions en situació de risc social)
2.2.1. Taxa d’infants i adolescents d'entre 8 i 17 anys que s’han escapolit de casa en el darrer
any, per cada 10.000 infants i adolescents. 2013

15,8
x10.000

2.2.2. Percentatge d’adolescents i joves entre 15 i 29 anys que ni estudien ni treballen. 2012

22,6%

2.2.3. Incidència de nous expedients informatius o de risc oberts per cada 1.000 infants i
adolescents en el darrer any. 2014

5,7‰

2.2.4. Taxa d’infants i adolescents amb mesura protectora per cada 1.000 infants i
adolescents. 2014

5,1‰

2.2.5. Taxa d’adolescents i joves entre 16 i 21 anys atesos durant l’any per l’Area de Suport al
jove tutelat i extutelat (ASJTET) per cada 1.000. 2014

4,9‰

2.2.6. Taxa d’infants i adolescents d’entre 0 a 17 anys víctimes de fets penals, en el darrer
any, per cada 1.000 infants i adolescents. 2013

10,6‰

2.2.7. Taxa d’adolescents i joves d’entre 14 i 21 anys atesos a Justícia Juvenil per cada 1.000
adolescents i joves. 2013

10,9‰

2.2.8. Taxa d’adolescents d’entre 14 i 17 anys que han estat detinguts o han tingut un judici
per haver comés un delicte en el darrer any, per cada 1.000 adolescents. 2013

8,1‰

2.2.9. Taxa d'adolescents de 14 a 17 anys condemnats en sentència ferma pels jutjats de
menors per cada 1.000 adolescents. 2013

11,7‰

2.2.10. Taxa d’infants i adolescents amb discapacitat per cada 1.000 infants i adolescents.
2013

17,2‰

2.3.

Benestar personal

2.3.1. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt d’acord
en que en la zona on viuen hi ha bastants espais per jugar i divertir-se. 2012
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2.3.2. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt d’acord
en que se senten segurs quan caminen pels carrers de la zona on viuen. 2012

69,5%

2.3.3. 2.3.3.
Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o
molt d’acord en que se senten feliços. 2012

92,0%

2.3.4. 2.3.4.
Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o
molt d’acord amb l’afirmació em sento optimista davant del futur. 2012

71,4%

2.3.5. 2.3.5.
Puntuació mitjana en l’Índex General de Benestars subjectiu dels
adolescents que cursen primer d’ESO (puntuació entre 0 i 100 punts). 2012

85,3
punts

La taxa de pobresa infantil i risc d’exclusió social dels infants i adolescents a Catalunya és molt elevada,
prop del 30%. Aquesta situació no és única a Catalunya sinó que és una problemàtica també a nivell
espanyol (32,6%) així com a nivell europeu (UE18 25,1%). Cal doncs, prendre les mesures necessàries per
millorar aquesta situació de desigualtat que pateixen pràcticament 3 de cada 10 infants i adolescents
catalans. La Convenció dels drets de l’infant reconeix el dret de tot infant a un nivell de vida adequat per
al seu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social. I aquesta situació de pobresa i exclusió
limita aquest desenvolupament en tots els sentits.
Dit això, i entrant en col·lectius específics, hi ha algunes dades a destacar més enllà de la pobresa i
l’exclusió social infantil descrites. A Catalunya hi ha un 60% dels joves entre 16 i 19 anys sense feina,
disponible per treballar i que busquen ocupació que es troben en situació d’atur. Alhora hi ha un 23%
dels joves catalans entre 15 i 29 anys que ni estudien ni treballen quan la proporció europea (UE21) se
situa en el 14%.
D’altra banda, segons les dades d’infants i adolescents que s’escapoleixen de casa seva, veiem que la
dada en el darrer any se situa en 16 escapolits per cada 10.000. Destaca sobretot l’augment d’aquesta
pràctica en els darrers dos anys (s’ha duplicat la taxa). Caldrà seguir aquest indicador per veure com
evoluciona en els propers anys i estudiar-ne les principals causes.
A Catalunya, l’any 2014, hi ha 5 infants de cada 1.000 separats de la seva família amb mesura protectora
per la DGAIA essent una taxa molt estable en els darrers anys.
La taxa dels joves atesos en l’Àrea de suport als joves tutelats i extutelats també se situa en 5 joves de
cada 1.000 entre la població que té entre 16 i 21 anys.
L’any 2013, pràcticament 11 infants i adolescents per cada 1.000 foren víctimes d’un fet penal. I també
11 adolescents i joves entre 14 i 21 anys per cada 1.000 foren atesos per Justícia Juvenil, 8 adolescents
entre 14 i 17 anys de cada 1.000 foren detinguts per haver comés un delicte i 11 adolescents entre 14 i
17 anys per cada 1.000 van ser condemnats en sentència ferma pels jutjats de menors.
La prevalença de discapacitat entre infants i adolescents a Catalunya se situa en el 17 per 1.000. Essent
les discapacitats psíquiques les més freqüents (representen el 60% de totes les discapacitats entre els
infants i els adolescents)
Finalment, podem apuntar que el 90% dels adolescents catalans de primer d’ESO asseguren sentir-se
feliços mentre que la puntuació mitjana de benestar subjectiu d’aquests adolescents se situa en 85 punts
sobre 100, essent una puntuació molt alta que ens permet concloure que, en general, els adolescents de
primer d’ESO a Catalunya estan majoritàriament satisfets amb les seves vides.
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Eix 3. Atenció a la infància: salut
3.1. Conductes saludables i salut autopercebuda
3.1.1. Percentatge d'infants i adolescents d'entre 0 i 14 anys que dorm un mínim de 10 hores
diàries. 2013

48,0%

3.1.2. Percentatge d’infants de 0 a 14 anys que esmorzen cada dia abans de sortir de casa.
2013

95,0%

3.1.3. Percentatge d’adolescents 15 i 21 anys que esmorzen cada dia abans de sortir de
casa. Bienni 2012-2013

71,8%

3.1.4. Percentatge d’infants entre 05 i 14 anys que es raspallen les dents com a mínim dos
cops al dia. 2013

56,8%

3.1.5. Percentatge d’infants entre 0 i 14 anys que mengen 5 racions o més de fruita o
verdura al dia. 2013

7,7%

3.1.6. Percentatge d’adolescents i joves entre 15 i 21 anys que mengen 5 racions o més de
fruita o verdura al dia. Bienni 2012-2013

6,7%

3.1.7. Percentatge d'infants d'entre 6 i 14 anys que han participat en jocs d'esforç físic com a
mínim alguns dies, durant les últimes 4 setmanes. 2013
3.1.8. Percentatge d’adolescents i joves d'entre 15 i 21 anys que han fet alguna activitat
física o esportiva en el temps de lleure almenys 10 minuts seguits com a mínim 1 dia a
la setmana (bicicleta, gimnàstica, aeròbic, natació, ball, patinatge o similars). Bienni
2012-2013
3.1.9. Percentatge d'infants i adolescents d'entre 0 i 14 anys que tenen una autopercepció
positiva del seu estat de salut. 2013
3.1.10. Percentatge d’adolescents i joves d'entre 15 i 21 anys que tenen una autopercepció
positiva del seu estat de salut. Bienni 2012-2013

79,2%

37,2%

96,2%
95,7%

3.2. Conductes de risc per a la salut
3.2.1. Taxa de temptativa de suïcidi entre infants i adolescents de 8 a 17 anys, en el darrer
any per cada 100.000 infants. 2013

20,6 x
100.000

3.2.2. Taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs en les adolescents i joves d'entre 15 i
19 anys. 2013

13,7‰

3.2.3. Taxa de parts entre adolescents de 14 a 17 anys. 2013

2,7‰

3.2.4. Percentatge d'infants i adolescents d'entre 0 i 14 anys que tenen un pes normal en el
darrer any. 2013

60,2%

3.2.5. Percentatge d’adolescents i joves d'entre 15 i 19 anys que tenen un pes normal en el
darrer any. Bienni 2012-2013

79,7%

3.2.6. Percentatge d’adolescents i joves d'entre 15 i 21 anys que no s'han iniciat en l'hàbit de
fumar tabac. Bienni 2012-2013

72,3%

3.2.7. Percentatge d’adolescents i joves d'entre 15 i 21 anys que no són bevedors de risc.
Bienni 2012-2013

93,4%

3.2.8. Percentatge d’adolescents i joves d'entre 15 i 21 anys que no han patit cap accident
en el darrer any. Bienni 2012-2013

80.9%
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3.3. Salut física i mental
3.3.1. Taxa d’infants de 0 a 5 anys atesos en els centres de desenvolupament infantil i
atenció precoç (CDIAP)

75,5‰

3.3.2. Taxa d’infants i adolescents d’entre 0 a 17 anys víctimes de maltractament segons
denúncia, en el darrer any, per cada 10.000 infants i adolescents. 2013

7,7
x10.000

3.3.3. Incidència d’infants i adolescents víctimes de maltractament infantil protegits per cada
10.000 infants i adolescents. 2014

6,8
x10.000

3.3.4. Percentatge d’adolescents i joves entre 15 i 21 anys que pateix o ha patit depressió o
ansietat. Bienni 2012-2013

7,0%

3.3.5. Percentatge d’adolescents i joves de 15 a 21 anys en risc de patir algun trastorn
mental. Bienni 2012-2013

9,4%

3.3.6. Taxa d’infants i adolescents atesos en centres de salut mental infanto-juvenil (CSMIJ)
en el darrer any. 2013

42,6‰

3.3.7. Percentatge d’adolescents i joves entre 15 i 21 anys que han pres algun medicament
en els darrers 2 dies. Bienni 2012-2013

37,6%

3.3.8. Percentatge d’adolescents i joves entre 15 i 21 anys amb un trastorn crònic
autopercebut. Bienni 2012-2013

18,5%

La meitat de la població infantil dorm com a mínim 10 hores diàries que són les hores de son
recomanades per als infants. Si bé, també és cert que pràcticament la totalitat d’infants menors de 14
anys dormen un mínim de 8 hores diàries i pràcticament tots ells esmorzen cada dia abans de sortir de
casa.
Alhora, hem observat un percentatge molt baix d’infants i adolescents que ingereixen cinc racions o més
de fruita o verdura al dia, conducta que es considerada com un bon hàbit. D’altra banda, més d’una
tercera part dels infants catalans entre 0 i 14 anys tenen obesitat o sobrepès.
Seguint amb les conductes saludables, destaca la baixa proporció d’adolescents i joves entre 15 i 21 anys
que realitzen una activitat física o esportiva, almenys 10 minuts, un dia a la setmana i sobretot les noies
(prop del 70% de noies no realitzen activitats d’esforç moderat cap dia a la setmana).
Pel que fa a les conductes de risc per a la salut s’observa que una quarta part dels adolescents i joves
catalans són fumadors mentre que prop d’un 7% son bevedors de risc.
Una dada que ha augmentat molt en l’any 2013, i que caldrà estudiar amb deteniment són les
temptatives de suïcidi entre els adolescents catalans, doncs s’ha doblat en l’any 2013 respecte l’any
anterior situant-se en 20 casos per cada 100.000.
Pel que fa a la salut física, s’observa que un 19% dels adolescents i joves entre 15 i 21 anys tenen un
trastorn crònic autopercebut.
La incidència de maltractament infantil i adolescent se situa en 8 infants i adolescents per cada 10.000
durant l’any 2013 pel que fa al registre de denúncies mentre que se situa en 7 infants i adolescents per
cada 10.000 si en fixem amb els nois i noies que han estat protegits per la DGAIA víctimes de
maltractament infantil durant l’any 2014.
Pel que fa a la salut mental veiem que pràcticament un 10% dels adolescents i joves entre 15 i 21 anys es
troben en risc de patir algun trastorn mental, mentre que el 7% ha patit o pateix depressió o ansietat.
Finalment, podem anotar que l’any 2014 es van atendre en el CSMIJ 43 adolescents per cada 1.000
adolescents.
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Pràcticament la totalitat dels infants i adolescents catalans tenen una autopercepció del seu estat de
salut positiva.
Eix 4. Atenció a la infància: Educació i valors
4.1. Escolarització
4.1.1. Percentatge d’infants de 0 a 2 anys matriculats en l’educació infantil (1er cicle) en el
darrer curs. Curs 2012-2013

37,6%

4.1.2. Percentatge d'alumnes escolaritzats als 17 anys. Curs 2012-2013

89,9%

4.1.3. Percentatge d'alumnes estrangers escolaritzats en l’educació post obligatòria (CFGM i
Batxillerat). Curs 2012-2013

13,8%

4.2.

Resultats acadèmics

4.2.1. Taxa idoneïtat a sisè de primària (11 anys). Curs 2012-2013

92,7%

4.2.2. Percentatge d’alumnes graduats en l’Educació Secundària Obligatòria. Curs 2012-2013

86,5%

4.2.3. Percentatge d’alumnes de nacionalitat estrangera graduats en l’Educació Secundària
Obligatòria. Curs 2012-2013

68,4%

4.2.4. Percentatge d’adolescents tutelats que s’han graduat en l’Educació Secundària
Obligatòria (ESO). Curs 2010-2011

63,0%

4.2.5. Abandonament prematur dels estudis. 2013

24,7%

4.3. Activitats en el temps lliure
4.3.1. Percentatge d’infants i adolescents entre 6 i 16 anys que pertanyen a un agrupament
escolta o esplai. Curs 2013-2014

7,1%

4.3.2. Percentatge d’infants i adolescents que han estat federats en alguna disciplina esportiva
en el darrer any. 2013

19,3%

4.3.3. Percentatge d’alumnes escolaritzats a Primària i Secundària que participen en el Pla
Català de l’Esport a l’Escola (PCEE). Curs 2012-2013
4.3.4. Mitjana de dies a la setmana que els infants i adolescents entre 3 i 14 anys realitzen
alguna activitat extraescolar no esportiva (música, teatre, cinema, idiomes, etc.). 2013
4.3.5. Mitjana de dies a la setmana que els infants i adolescents entre 3 i 14 anys realitzen
alguna activitat extraescolar esportiva (dansa, atletisme, bàsquet, futbol, etc.). 2013

0,7
dies/set
1,7
dies/set

4.3.6. Valoració mitjana sobre com estan de satisfets amb les activitats que realitzen en el seu
temps lliure dels infants que cursen 1er d’ESO (escala de 0 a 10). 2012

8,9
punts

4.4. Valors
4.4.1. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin la teva simpatia, entre
els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10). 2012

9,0
punts

4.4.2. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin les relacions personals,
entre els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10). 2012

9,0
punts

4.4.3. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin els teus diners, entre els
adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10). 2012

6,8
punts

4.4.4. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin el teu poder, entre els
adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10). 2012

6,1
punts
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4.4.5. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin la família, entre els
adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10). 2012

9,3
punts

4.4.6. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin la teva personalitat,
entre els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10). 2012

9,2
punts

4.4.7. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin la teva amabilitat, entre
els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10). 2012

9,2
punts

4.4.8. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin la teva imatge, entre els
adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10). 2012

8,2
punts

4.4.9. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin la teva capacitat de
treball, entre els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10). 2012

8,7
punts

4.4.10. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin la teva solidaritat, entre
els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10). 2012

8,2
punts

4.4.11. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin els teus coneixements,
entre els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10). 2012

8,7
punts

Hi ha pocs països que proporcionin informació sobre l’escolarització dels infants amb edats compreses
entre els 0 i 2 anys. Catalunya, amb un percentatge d’escolarització del 37,6%, és la capdavantera en
aquesta taxa. Supera Espanya (30,7%) en més de sis punts percentuals i, per exemple, quasi dobla el
percentatge de Bèlgica (17,10%).
La taxa de graduats en l’educació secundària se situa per sobre del 85%. Cal posar l’atenció als alumnes
de nacionalitat estrangera, especialment els que provenen de països en vies de desenvolupament, doncs
la taxa de graduació entre aquests nois i noies disminueix fins al 68%, de mitjana. En conseqüència, els
estrangers provinents de països en vies de desenvolupament tenen una menor presència en l’educació
post obligatòria, especialment en l’itinerari acadèmic (batxillerat).
En el mateix sentit la taxa de graduació entre els adolescents tutelats se situa en el 63%, de mitjana,
essent els acollits en centre residencial els que es graduen menys.
L’abandonament prematur dels estudis a Catalunya se situa en el 24,7%. Aquesta proporció
d’abandonament prematur dels estudis és major que en la majoria de països europeus. La mitjana
europea se situa en el 12,9%, la meitat que entre els joves catalans.
El 7% dels infants i adolescents catalans formen part d’un agrupament escola o esplai, entès com a
activitat de temps lliure habitual durant tot l’any. Pel que fa a la realització d’activitats esportives cal
promoure sobretot que les noies n’augmentin la pràctica, doncs, per exemple, només representen un
25% dels infants i adolescents federats. A més, les noies practiquen esport, de mitjana, la meitat de dies
a la setmana que els nois (2 dies els nois per 1 dia les noies).
Un altre aspecte que caldria promoure són les activitats extraescolars no esportives doncs els nois i noies
catalanes realitzen aquest tipus d’activitats menys d’1 dia a la setmana, de mitjana.
En definitiva, cal promoure una major participació dels infants i adolescents en activitats extraescolars,
esportives i d’esplai o escoltisme perquè a part d’afavorir el seu desenvolupament, els nois i les noies
que en practiquen les valoren molt positivament.
En la valoració dels adolescents sobre una sèrie de valors proposats s’observa que puntuen més baix els
valors materials (diners i poder). En canvi, volen ser valorats per la seva família, la seva personalitat, la
seva amabilitat, la simpatia o les relacions personals.
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Eix 5. Atenció a la infància: família
5.1.

Famílies en situació de vulnerabilitat

5.1.1. Percentatge de famílies monoparentals amb situació de risc de pobresa. 2012

45,7%

5.1.2. Percentatge de famílies nombroses amb situació de risc de pobresa. 2012

61,6%

5.1.3. Percentatge d’infants i adolescents de 0 a 17 que viuen en llars sense ocupació. 2013

15,1%

5.1.4. Nombre de famílies amb fills menors de 14 anys que han rebut un ajut per a pagar el
lloguer de l’habitatge. 2014

10.203

5.2. Dret a tenir una família
5.2.1. Percentatge d’infants i adolescents tutelats acollits en família respecte dels infants i
adolescents protegits per la DGAIA. 2014

59,7%

5.2.2. Percentatge d’infants i adolescents tutelats acollits en família aliena. 2014

14,5%

5.2.3. Percentatge d’infants entre 0 i 5 anys acollits en centre residencial respecte dels infants
de 0 a 5 anys tutelats. 2013

12,1%

5.3. Parentalitat positiva
5.3.1. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que es fan càrrec de la cura dels
seus germans o a altres membres de la família cada dia o gairebé. 2012

51,6%

5.3.2. Percentatge de famílies que han participat en el programa “Créixer en família” i han
efectuat canvis en les pràctiques i les habilitats parentals. 2013

86,1%

5.3.3. Percentatge d’infants que cursen primer d’ESO que parlen amb la seva família cada dia
o la majoria de dies de la setmana. 2012

94,2%

5.3.4. Percentatge d’infants que cursen primer d’ESO que aprenen juntament amb la seva
família cada dia o la majoria de dies de la setmana. 2012

69,2%

Les famílies monoparentals i les famílies nombroses són les famílies amb infants i adolescents a càrrec
més vulnerables. 6 de cada 10 famílies nombroses i, pràcticament, la meitat de famílies monoparentals
es troben l’any 2013 en situació de risc de pobresa. En la mateixa línia, en el 15% de llars amb infants a
càrrec no hi ha cap adult ocupat. Les dades catalanes i espanyoles se situen per sobre de la mitjana
europea (15% a Catalunya pel 10% a UE17).
Pràcticament el 40% dels infants i adolescents protegits per l’administració (DGAIA) viuen en un centre
residencial. A mesura que augmenta l’edat d’aquests nois i noies també augmenta la proporció dels que
es troben acollits en centre residencial. Tanmateix, hi ha un 12% dels infants entre 0 i 5 anys que també
es troben acollits en centre residencial. La llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència indica que sempre que sigui possible, l’acolliment familiar prevaldrà davant de l’acolliment
residencial.
Un darrer aspecte a destacar en aquest àmbit de la família és la constatació que la meitat dels
adolescents que cursen 1er d’ESO asseguren que es fan càrrec de la cura de germans o altres familiars
cada dia o gairebé cada dia quan, amb total seguretat, no és una responsabilitat que els tocaria assumir
per edat.
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Eix 6. Mitjans de comunicació
6.1. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
6.1.1. Percentatge d’adolescents entre 10 i 15 anys que han utilitzat l’ordinador en els
darrers tres mesos. 2013

96,7%

6.1.2. Percentatge d’adolescents entre 10 i 15 anys que han utilitzat Internet en els darrers
tres mesos. 2013

94,8%

6.1.3. Percentatge d’adolescents d’entre 10 i 15 anys que disposen de mòbil. 2013

53,1%

6.1.4. Percentatge d’infants i adolescents entre 8 i 14 anys que disposen de correu electrònic.
2009

63,6%

6.1.5. Mitjana d’hores setmanals que els infants i adolescents entre 8 i 14 anys estan
connectats a Internet. 2009

3,85
hores

6.2. Seguretat
6.2.1. Percentatge d’infants i adolescents que han rebut formació en internet segura en el
centre escolar en el darrer curs. 2013

12,5%

6.2.2. Percentatge d’infants i adolescents entre 8 i 14 anys que tenen contrasenyes no
segures. 2009

30,8%

6.2.3. Percentatge d’infants i adolescents entre 8 i 14 anys que quan naveguen per internet a
casa, els pares o germans estan al seu costat. 2009

41,0%

6.2.4. Percentatge d’infants i adolescents entre 8 i 14 anys que utilitzen a casa un ordinador
d’ús compartit. 2009

79,1%

6.3.

Consum de mitjans de comunicació

6.3.1. Percentatge de consum de diaris entre 14 i 19 anys en el darrer any. 2013

27,0%

6.3.2. Percentatge de consum de revistes entre 14 i 19 anys en el darrer any. 2013

55,0%

6.3.3. Percentatge de consum d’internet entre 14 i 19 anys en el darrer any. 2013

86,0%

6.3.4. Percentatge de consum de ràdio entre 14 i 19 anys en el darrer any. 2013

63,0%

6.3.5. Percentatge de consum de televisió entre 14 i 19 anys en el darrer any. 2013

86,0%

6.3.6. Mitjana de minuts diaris que els infants entre 4 i 12 anys dediquen a mirar la televisió.
2014

143 ’

6.3.7. Percentatge d’infants i adolescents entre 4 i 12 anys que miren la televisió més enllà
de les 22:30h. 2013

16,9%

Pràcticament la totalitat dels infants i adolescents catalans entre 10 i 15 anys utilitzen l’ordinador i es
connecten a internet habitualment, mentre que la meitat dels nois i noies d’aquesta edat disposen de
mòbil. El 64% dels infants i adolescents entre 8 i 14 anys a més, l’any 2009 (última dada disponible)
disposaven de correu electrònic (probablement aquest percentatge és avui en dia superior).
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Internet i la televisió són els mitjans de comunicació més consumits pels adolescents entre 14 i 19 anys.
A la inversa, els diaris són el mitjà menys consumit, seguit de les revistes i la radio.
Els infants entre 4 i 12 anys consumeixen de mitjana, cada dia, 143 minuts de televisió mentre que la
mitjana de la totalitat de la població catalana se situa en 243 minuts (població de 4 anys en endavant). La
principal problemàtica observada en aquest sentit és que un 17% dels infants entre 4 i 12 anys miren la
televisió més enllà de 2/4 d’11 i un 7% més enllà de 2/4 de 12 de la nit durant els dies de la setmana.
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Context
Població de 0 a 17 anys
L’any 2013 la població de 0 a 17 anys a Catalunya era d’ 1.389.929 persones (18,4% del total de població
catalana), de les quals el 48,5% eren noies. Si comparem el pes de la població entre 0 i 17 anys entre
Catalunya, Espanya i la mitjana europea, veiem que mentre que en el total d’Espanya aquesta proporció
és una mica menor (17,9%), entre els països europeus la proporció és idèntica a la catalana.
Taula 1.- Població de 0 a 17 anys segons el sexe i l'edat. Catalunya, 2013
N

%

Població total Catalunya

716.017

51,5%

3.725.318

% sobre la població
total a Catalunya
19,2%

Dones

673.912

48,5%

3.828.332

17,6%

Total

1.389.929

100%

7.553.650

18,4%

Homes

Figura 1. Pes de la població de 0 a 17 anys. Comparativa entre Catalunya, Espanya i Europa. 2013.

Font: IDESCAT. 2014

Si observem l’evolució del pes de la població infantil i adolescent entre els anys 2000 i 2013 veiem que
durant aquest període la proporció d’infants i adolescents ha augmentat un 1,4%. Des de l’any 2010 fins
a l’any 2013 s’observa que el pes de la població infantil i adolescent es manté per sobre del 18% respecte
el total de població catalana.
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Figura 2. Sèrie temporal del pes de la població de 0 a 17 anys a Catalunya. Període 2000-2013

Font: IDESCAT.2014

Si observem les dades a nivell europeu veiem que Catalunya i Espanya tenen una proporció de població
infantil i juvenil inferior a la majoria de països europeus (Espanya se situa en el primer quartil). Els països
mediterranis com Itàlia (18,7%) o Grècia (19,6%) així com Alemanya (18,1%), Bulgària (18,2%) o Txèquia
(19,7%) també tenen una proporció d’infants i joves semblants a Catalunya. A la inversa, veiem que
Turquia (33,4%), però també Irlanda (27,9%), Islàndia (27,7%), Montenegro (25,0%) Finlàndia (24,8%) o
França (24, 4%) tenen una major proporció d’infants i joves.
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Figura 3. Pes de la població de 0 a 19 anys. Europa. 2013.

Font: EUROSTAT. 2014

Analitzant l’evolució de la població infantil i adolescent a Catalunya mitjançant les piràmides d’edat en
tres anys concrets (2000, 2006 i 2013) s’observa que la piràmide de l’any 2000 és moderadament
regressiva (el número de naixements l’any 2000 va ser de 50.545 mentre que el grup d’edat de 17 anys
estava format per 75.328 persones). Pel que fa a la piràmide de l’any 2006 i a diferència de la piràmide
del 2000, s’observa una certa progressivitat de la natalitat.
La piràmide de l’any 2013 continua amb la progressivitat o creixement de la natalitat encetada en la
piràmide de l’any 2006. Tanmateix, aquesta progressivitat canvia de tendència en la cohort de 3 anys, on
s’inicia una davallada de la natalitat i per tant una regressió de la piràmide.
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Figura 4. Piràmides de la població de 0 a 17 anys
segons el sexe i l'edat. 2000

Figura 5. Piràmides de la població de 0 a 17 anys
segons el sexe i l'edat. 2006

Figura 6. Piràmides de la població de 0 a 17 anys segons el sexe i l'edat. 2013

Font: IDESCAT.2014
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Per comarques
L’any 2013, el 50% de la població infantil i adolescent de Catalunya entre 0 i 17 anys es concentra en tan
sols tres comarques: el Barcelonès amb 347.199 persones que representen el 25% del total de la
població infantil catalana, el Vallés occidental amb 185.848 infants i adolescents (13,4%) i el Baix
Llobregat amb 160.998 infants i adolescents (11,6%)
Figura 7. Població de 0 a 17 de Catalunya, segons les comarques. 2013

Font: IDESCAT.2014

Si observem el pes de la població infantil i adolescent respecte el total de la població de cadascuna de les
comarques catalanes s’aprecien alguns desequilibris territorials: són les comarques pirinenques i de les
Terres de l’Ebre les que tenen una proporció de població infantil i adolescent inferior, al voltant del 15%
(Terra Alta, Priorat, Ripollès o Pallars Jussà, etc.) en contraposició de les comarques de la zona
metropolitana (a excepció del Barcelonès) i les comarques de Girona on la proporció de la població
infantil i adolescent se situa al voltant del 20% del total de la població (Gironès, Pla de l’Estany, Vallès
Oriental, al Penedès i Vallès Occidental).
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Figura 8. Pes de la població infantil i adolescent respecte el total de la població de cadascuna de les
comarques. 2013

Font: IDESCAT.2014

Projeccions de població
Segons les projeccions de població que ens ofereix l’IDESCAT (escenari mitjà) s’observa que la població
infantil i catalana entre 0 i 19 anys disminuirà en els propers anys. Aquesta disminució serà 1,3% l’any
2017; un 3,2% l’any 2020 i pot haver disminuït fins a un 7,6% l’any 2025 respecte de la població de 2013
(de 1.524.927 infants i adolescents de 0 a 19 anys l’any 2013 a 1.409.662 l’any 2025).
Segons trams d’edat s’observa que mentre que la població adolescent augmentarà en aquest període
(augment d’un 24,5% respecte la població de 2013) les franges d’edat de 0 a 4 anys i de 5 a 9 anys
experimentaran una davallada important en els propers anys (disminució de 29,8% i 23,4% respecte de la
població de 2013)
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Figura 9. Projecció de la població infantil i adolescent de 0 a 19 anys segons grup d’edat a Catalunya.
Any 2025 (base població 2013). Escenari Mitjà1.

Font: IDESCAT.2014

Població infantil i adolescent de nacionalitat estrangera (de 0 a 19 anys)
L’any 2013 hi havia a Catalunya 1.527.287 persones entre 0 i 19 anys de les quals 1.272.846 tenien
nacionalitat espanyola (83,3%) i 254.441 tenien nacionalitat estrangera (16,7%).
Segons el sexe s’observa que la distribució entre 0 i 19 anys de nacionalitat estrangera és pràcticament
idèntica a la distribució per sexes de la població de nacionalitat espanyola de la mateixa edat. Així, el
sexe femení representa el 48% del total de la població estrangera
L’any 2013, la zona de procedència més freqüent de la població infantil i adolescent estrangera (de 0 a 19
anys) era la provinent del continent africà que representava el 39,3% seguit de les persones provinents
de la resta de països de la Unió Europea (18,8%) i de l’Amèrica del Sud (18,4%).

1

Les projeccions de població s'han elaborat amb el mètode dels components. Aquest mètode consisteix a afegir anualment a la
piràmide de partida els components del creixement demogràfic (naixements, defuncions, immigracions i emigracions). La piràmide
de partida de les noves projeccions és la població estimada a 1 de gener de 2013, calculada a partir de la informació del Cens de
població 2011 i del moviment demogràfic 2011–2012. La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada
any. Es considera que els resultats s'han de valorar sobretot pel que fa a mitjà termini (horitzó 2026), atès que l'evolució futura dels
components del creixement, i en particular de la migració, és molt incerta. L'escenari mitjà suposa una combinació de fecunditat
mitjana, esperança de vida mitjana i migració mitjana. Aquest escenari pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del
creixement i l'estructura demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents.
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Figura 10. Pes de la població estrangera entre 0 i 19 anys segons la nacionalitat de la zona de
procedència i el sexe. 2013

Font: IDESCAT.2014

Si comparem el pes de la nacionalitat segons la zona de procedència de la població infantil i adolescent
entre els anys 2007 i 2013 veiem, per exemple, que la proporció de nois i noies provinents d’Àfrica i de
l’Àsia i l’Oceania ha augmentat més de 5 punts percentuals mentre que la proporció de les persones
provinents de l’Amèrica del Sud, respecte del total d’estrangers, ha disminuït 13 punts percentuals entre
aquests dos anys.
Figura 11. Pes de la població estrangera entre 0 i 19 anys segons la nacionalitat de la zona de
procedència i el sexe. 2013

Font: IDESCAT.2014

L’any 2013 les comarques que tenen una major proporció de població de nacionalitat estrangera entre 0
i 19 anys eren la Segarra (35,6%), l’Alt Empordà (29,1%) i l’Urgell (24,7%). A la inversa, els comarques
amb menys proporció de població de nacionalitat estrangera entre 0 i 19 anys eren el Vallès Oriental
(10,6%), l’Anoia (10,8%) i el Baix Llobregat (11,9%).
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Figura 12. Percentatge de la població estrangera de 0 a 19 anys respecte del total de la població
infantil i adolescent de cada comarca. Catalunya, 2013.

Font: IDESCAT.2014

Naixements
Pel que fa al número de naixements veiem una tendència a la baixa en els darrers cinc anys. Així, l’any
2013 van néixer a Catalunya 71,493 infants, 6505 infants menys que l’any anterior (7,3% de decrement) i
17.531 infants menys que l’any 2008 (20% de decrement).
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Figura 13. Número de naixements a Catalunya. Sèrie temporal 2008-2013.

Font: IDESCAT.2014

Si observem la taxa bruta de natalitat, aquesta, de la mateixa manera que ho indicava el numero de
naixements, indica que ens trobem amb un període del descens de la natalitat, doncs l’any 2006 naixien
11,6 infants per cada 1.000 habitants mentre que l’any 2103 van néixer 9,6 infants per cada mil habitants
(2 infants menys per cada 1.000 habitants).
2

Figura 14. Taxa bruta de natalitat . 2000-2013

Font: IDESCAT.2014

Segons comarca observem algunes diferències pel que fa a la taxa bruta de natalitat. Veiem que algunes
comarques tenen una taxa superior a la mitjana catalana com el Gironès (11.8), la Segarra (11,1) i el Pla
d’Urgell (10,7) i d’altres que tenen una taxa molt per sota de la mitjana catalana com la Terra Alta (6,4),
les Garrigues (6,7) o el Priorat (6,9).

2

Taxa bruta de natalitat: Quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a meitat del
període. És l'indicador més genèric del fenomen de la natalitat. S’expressa en tant per mil.
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Figura 15. Taxa bruta de natalitat. 2013

Font: IDESCAT.2014

Si comparem la taxa bruta de natalitat a nivell europeu s’observa que tan Catalunya com Espanya tenen una
de les taxes de natalitat més baixes d’Europa. Els països mediterranis com Bòsnia (8,0) Itàlia (8,5), Grècia
(8,6) així com Portugal (7,9), Alemanya (8,5) Hongria (9,0) o Romania (9,1) també tenen una taxa bruta de
natalitat similar a Catalunya. A la inversa, veiem que Turquia, Irlanda i Islàndia són els països que tenen una
taxa bruta de natalitat més elevada (16,2, 15,0 i 13, 4 respectivament).
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Figura 16. Taxa bruta de natalitat. Europa 2013.

Font: EUROSTAT. 2014

Segons la nacionalitat de les mares dels infants nascuts el 2013 a Catalunya, veiem que el 73% eren
mares de nacionalitat espanyola mentre que el 27% eren mares de nacionalitat estrangera
Figura 17. Nacionalitat de les mares que van tenir fills l’any 2013. 2013

Font: IDESCAT.2014
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L’edat mitjana de les mares en tenir els seus fills també va augmentant lleugerament any a any situant-se
en l’any 2013 en els 31,6 anys.
Figura 18. Edat mitjana de les mares en néixer els seus fills. 2000-2013

Font: IDESCAT.2014

Mortalitat infantil i esperança de vida al néixer
Pel que fa a la mortalitat infantil veiem que aquesta a Catalunya és molt baixa. Durant el període estudiat
(2000-2012) la taxa de mortalitat infantil se situa per sota dels 3 infants de menys d’un any morts per
cada 1.000 naixements. Alhora s’observa que en tots els anys estudiats (2010-2012) la taxa bruta de
mortalitat infantil és inferior a Catalunya respecte a Espanya, els països de la zona Euro així com en el
total de la Unió Europea. Per països s’observa que Islàndia (1,1) Eslovènia (1,6) així com els països
mediterranis o els països nòrdics són els que tenen una taxa de mortalitat més baixa. A la inversa, són els
països de l’est d’Europa com Turquia (11,6), Moldàvia(10,2) o Romania(9,0) els que tenen una taxa de
mortalitat infantil més elevada.
3.

Figura 19. Taxa bruta de mortalitat 2000-2013

Font: IDESCAT.2014

3

Taxa bruta de mortalitat: Proporció del nombre de nens de menys d'un any que han mort durant l'any en qüestió respecte del
nombre de nascuts vius d'aquell any. El valor s'expressa per 1.000 nascuts vius.
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Taula 1. Taxa bruta de mortalitat. Segons territoris. 2010-2012
2010
2011
Catalunya
2,6
2,8
Espanya
3,2
3,1
Zona euro
3,4
3,4
Unió Europea
4,0
3,9

2012
2,9
3,1
3,3
3,8

2013
2,5
2,7
-

Figura 20. Taxa bruta de mortalitat. Europa 2012.

Font: EUROSTAT. 2014

D’altra banda, observem que l’esperança de vida al néixer també és superior a Catalunya respecte la
resta de territoris estudiats. Segons sexe s’observa que les dones a Catalunya en néixer tenen una
esperança de vida 3 anys superior als homes. Per països s’observa que Islàndia (81,6), Suïssa (80,6),
Suècia(79,9) o Itàlia (79,8). A la inversa, els països amb una esperança de vida inferior són Ucraïna (66,1),
Bielorússia (66,6) o Lituània (68,4).
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Taula 2. Esperança de vida en el moment de néixer. 2012.
Total
79,8
79,5
78,7
77,5

Catalunya
Espanya
Zona euro
Unió Europea

Dones
85,4
85,5
84,1
83,1

Homes
82,7
82,5
81,5
80,3

Figura 21. Esperança de vida en el moment de néixer. Europa 2012.

Font: EUROSTAT. 2014

Classe social i nivell d’estudis de la persona de referència de la llar
Per determinar la posició social dels infants entre 0 i 14 anys i els adolescents entre 15 i 21 anys
utilitzarem la variable socioprofessional que proposa l’Enquesta de Salut de Catalunya com a
aproximació de la classe social dels infants i adolescents catalans segons l’ocupació de la persona de
4
referència de llar on viuen aquests nois i noies .

4

Correspondència entre les categories agrupades de la classe social segons ocupació. Enquesta de Salut de Catalunya 2013:
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El 51,9% dels infants entre 0 i 14 anys pertanyen a la classe mitjana (grup III i IVa). Un 24,1% pertanyen a
la classe alta (grup I i II) mentre que el 21,6% pertanyen a la classe baixa (grup IVb i V)
Pel que fa als adolescents entre 15 i 21 anys, la distribució és molt similar a la descrita pels infants de 0 a
14 anys: el 51,8% pertanyen a la classe mitjana, el 21,5% pertanyen a la classe alta mentre que el 23,5%
pertany a la classe baixa.
Figura 22. Distribució de la classe social segons ocupació de la persona de referència de la llar on viuen
infants entre 0 i 14 anys. Catalunya 2013

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2013. Departament de Salut.
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Figura 23. Distribució de la classe social segons ocupació de la persona de referència de la llar on viuen
adolescents i joves entre 15 i 21 anys. Catalunya 2012-2013

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2012-2013. Departament de Salut.

El 79,8% dels pares dels infants entre 0 i 14 anys treballen per un 65,4% de les mares d’aquests nois i
noies. El 19,6% de les mares realitzen feines de la llar. Pel que fa a l’atur s’observa que el 9,4% dels pares
es troben en situació d’atur amb subsidi mentre que un 5,5% es troben en situació d’atur sense subsidi.
Entre les mares, el 7,3% es troben en situació d’atur amb dret a subsidi mentre que un 5,1% es troben
aturades sense rebre el subsidi.
Figura 24. Situació laboral de la mare i el pare dels infants entre 0 i 14 anys. Catalunya 2013

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2013. Departament de Salut.

Pel que fa als adolescents entre 15 i 21 anys s’observa que el 80,7% de les llars on viuen aquests
adolescents la persona de referència de la llar treballa, en el 8,7% de les llars la persona de referència
està a l’atur i rep un subsidi mentre que en un 3, 2% la persona de referència de la llar es troba a l’atur
sense rebre cap subsidi.
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Figura 25. Situació laboral de la persona de referència de la llar on viuen adolescents i joves entre 15 i
21 anys. Catalunya 2012-2013

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2012-2013. Departament de Salut.

El 62,6% dels pares i el 57,3% de les mares dels infants entre 0 i 14 anys tenen estudis secundaris. Pel
que fa als estudis universitaris s’observa que les mares els han assolit en major freqüència que els pares.
El 31,5% de les mares han obtingut estudis universitaris per un 23,5% dels pares. Un 11% tan dels pares
com de les mares d’aquests nois i noies no tenen estudis o bé tenen com a màxim estudis primaris.
Pel que fa al nivell d’estudis assolits per la persona de referència de la llar on viuen els adolescents entre
15 i 21 anys s’observa que en el 61,9% de les llars on viuen aquests adolescents, la persona de referència
de la llar va assolir estudis secundaris. Un 18,7% viuen en llars on la persona de referència te estudis
primaris o no té estudis mentre que un 17,7% tenen estudis universitaris.
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Figura 26. Percentatge del nivell d’estudis assolits5 pel pare i la mare dels infants entre 0 i 14 anys.
Catalunya. 2013

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2013. Departament de Salut.

Figura 27. Percentatge del nivell d’estudis assolits de la persona de referència de la llar on viuen
adolescents i joves entre 15 i 21 anys. Catalunya. 2012-2013

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2013. Departament de Salut.

5

Correspondència entre les categories agrupades del nivell d’estudis. Enquesta de Salut de Catalunya 2013.
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Estructura de la llar
D’altra banda, s’observa que el 46,7% de les llars on viuen infants entre 0 i 14 anys estan formades per 4
membres seguit per les llars on hi viuen cinc persones (26,0%) i les que hi viuen tres persones (24,0%).
En les llars on viuen els adolescents entre 15 i 21 anys el més freqüent és que siguin llars formades per
quatre persones (45,3%) seguit de les formades per tres persones (24,6%) i de les formades per cinc
persones (16,7%).
Figura 28. Número de persones de la llar en llars on viuen infants entre 0 i 14 anys. Catalunya 2013

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2013. Departament de Salut.

Figura 29. Número de persones de la llar en llars on viuen adolescents i joves entre 15 i 21 anys.
Catalunya 2012-2013

Enquesta de salut de Catalunya 2012-2013. Departament de Salut.
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1.

PARTICIPACIÓ SOCIAL DE LA INFÀNCIA

1.1. Coneixement dels drets dels infants
1.1.1. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt
d’acord en que tots els infants i adolescents tenen drets
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Figura 1.

89,2%

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Catalunya-Espanya
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt d’acord en que tots
els infants i adolescents tenen drets
Denominador: Nombre total d’adolescents que cursen primer d’ESO (mostra)
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
1.1.1 Divulgar els drets dels infants en els sectors estratègics
1.1.2 Avaluar l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants
1.2.1 Formar en sectors estratègics sobre els drets dels infants
Manteniment - Augment

Percentatge. Segons el sexe. 2012

Figura 2.

Percentatge. Comparativa Catalunya – Espanya. 2012

Anàlisi descriptiva

El 89,2% dels nois i noies que cursen primer d’ESO estan d’acord o molt d’acord amb l’afirmació de que els
infants i els adolescents tenen drets. A la inversa, un 2% estaria en desacord amb aquesta afirmació. Segons
sexe i en la comparativa Catalunya- Espanya no observem diferències pel que fa a aquesta qüestió.
La tendència esperada per a aquest indicador és que el nombre d’adolescents que no estarien d’acord en
que els infants i adolescents tenen drets es pugui reduir mitjançant la difusió dels drets dels infants tant
entre els propis infants com entre la població general. I en aquest sentit, seria probablement necessari fer
difusió de la Convenció sobre els Drets de l’infant perquè els infants i els adolescents coneguessin els seus
drets.
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1.1.2. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que coneixen l’existència de
la Convenció sobre els Drets de l’Infant
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

Que és la Convenció sobre
els Drets de l’Infant?

Figura 3.

41,3%

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Catalunya-Espanya
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents que cursen primer d’ESO que coneixen l’existència de la Convenció
sobre els Drets de l’Infant
Denominador: Nombre total d’adolescents que cursen primer d’ESO (mostra)
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
1.1.1 Divulgar els drets dels infants en els sectors estratègics
1.1.2 Avaluar l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants
1.2.1 Formar en sectors estratègics sobre els drets dels infants
Augment
La Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDI) és el primer instrument internacional que reconeix els
infants com a agents socials i com a titulars actius dels seus propis drets.
El text va ser aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i va
entrar en vigor el 2 de setembre de 1990.
Els seus 54 articles recullen els drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics de tots els nens i nenes.
La seva aplicació és obligació dels governs, però també defineix les obligacions i responsabilitats d’altres
agents com ara els pares, professors, professionals de la salut, investigadors i els mateixos infants.
La CDI és el tractat internacional amb la ratificació més gran de la història. Els 193 països que l’han
ratificada han de rendir comptes sobre el seu compliment al Comitè dels Drets de l’Infant. (font: UNICEF)

Percentatge. Segons el sexe. 2012

Figura 4.

Percentatge. Comparativa Catalunya – Espanya.
2012

Anàlisi descriptiva

El 41,3% dels infants que cursen primer d’ESO asseguren haver sentit a parlar de la Convenció sobre els
Drets de l’Infant per un 35,3% que no n’ha sentit a parlar i un 23,4% que respon que no sap si n’ha sentit a
parlar. Ni segons sexe ni en la comparativa entre Catalunya i Espanya observem diferències en el fet d’haver
sentit a parlar de la Convenció sobre els Drets de l’Infant.
La tendència esperada és que cada vegada hi hagi més infants i adolescents que hagin sentit a parlar de la
Convenció dels Drets de l’infant. En aquest sentit és necessari fer difusió de la Convenció tant entre els
infants i adolescents així com entre la població general amb la voluntat de que la societat, en general,
conegui els drets dels infants.
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1.1.3. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt
d’acord amb l’afirmació a la meva escola o institut m’han parlat sobre els drets
dels infants i dels adolescents
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Figura 5.

77,5%

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Catalunya-Espanya
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt d’acord amb
l’afirmació “a la meva escola o institut m’han parlat sobre els drets dels infants i adolescents”
Denominador: Nombre total d’adolescents que cursen primer d’ESO (mostra)
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
1.1.1 Divulgar els drets dels infants en els sectors estratègics
1.1.2 Avaluar l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants
1.2.1 Formar en sectors estratègics sobre els drets dels infants
Augment

Percentatge. Segons el sexe. 2012

Figura 6.

Percentatge. Comparativa Catalunya – Espanya.
2012

Anàlisi descriptiva

El 77,5% dels adolescents que cursen primer d’ESO afirmen estar d’acord o molt d’acord en que en la seva
escola els han parlat sobre els drets dels infants i adolescents. Segons sexe no s’observen diferències
significatives, no obstant, veiem que un 10% dels nois afirma que en la seva escola no els han parlat sobre
els drets dels infants per un 6% de les noies. En la comparativa Catalunya – Espanya no observem
diferències significatives.
La tendència esperada per a aquest indicador és que en els propers anys pugui augmentar amb la voluntat
de que cada vegada més es difonguin els drets dels infants en les escoles i instituts. És imprescindible que
els professors i professores difonguin els drets dels infants entre els seus alumnes.
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1.1.4. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt
d’acord amb l’afirmació en la meva família m’han parlat sobre els drets dels
infants i adolescents
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Figura 7.

65,0%

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Catalunya-Espanya
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt d’acord amb
l’afirmació “en la meva família m’han parlat sobre els drets dels infants i adolescents”
Denominador: Nombre total d’adolescents que cursen primer d’ESO (mostra)
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
1.1.1 Divulgar els drets dels infants en els sectors estratègics
1.1.2 Avaluar l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants
1.2.1 Formar en sectors estratègics sobre els drets dels infants
Augment

Percentatge. Segons el sexe. 2012

Figura 8.

Percentatge. Comparativa Catalunya – Espanya.
2012

Anàlisi descriptiva

El 65% dels nois i noies que cursen primer d’ESO afirmen estar d’acord o molt d’acord en que en el si de la
seva família els han parlat sobre els drets dels infants. Segons sexe no s’observen diferències significatives,
no obstant, veiem que hi ha pràcticament un 5% més de nois que de noies que consideren que en la seva
família no els han parlat sobre els drets dels infants. En la comparativa Catalunya – Espanya veiem que
entre els adolescents espanyols hi ha un 6% més de nois i noies en que en el si de la seva família els han
parlat sobre els seus drets.
La tendència esperada és que aquest indicador pugui augmentar. Seria desitjable que, cada vegada més, els
pares i mares, avis i tiets així com la resta de familiars siguin, d’una banda, conscients dels drets que tenen
els infants i, de l’altra, en parlin amb els seus fills i filles, néts i netes. En aquest sentit, es fa necessari
difondre els drets dels infants entre la població general per tal que les famílies esdevinguin transmissores
dels drets dels infants i adolescents.
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1.2. Participació individual
1.2.1. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o
molt d’acord en que poden participar en les decisions que es prenen a
casa seva
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador

Tendència esperada 2018
Figura 9.

72,0%

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Catalunya-Espanya
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt d’acord en que poden
participar en les decisions que es prenen a casa seva
Denominador: Nombre total d adolescents que cursen primer d’ESO (mostra)
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
1.1.1 Divulgar els drets dels infants en els sectors estratègics
1.1.2 Avaluar l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants
1.2.2 Divulgar bones pràctiques en l’exercici de drets
1.3.2 Iniciatives per a la participació amb incidència efectiva en els àmbits on són presents
Augment

Percentatge. Segons el sexe. 2012

Figura 10.

Percentatge. Comparativa Catalunya – Espanya.
2012

Anàlisi descriptiva

El 72% dels nois i noies que cursen 1er d’ESO estan d’acord o molt d’acord en que poden participar en les
decisions que es prenen a casa seva mentre que el 28% restant no estaria d’acord amb aquesta afirmació.
Ni segons sexe ni en la comparativa entre Catalunya i Espanya s’observen diferencies rellevants. Tanmateix,
els nois estan molt d’acord amb l’afirmació lleugerament per sobre de les noies i els adolescents espanyols
per sobre dels catalans.
La tendència esperada és que aquest percentatge pugui augmentar en els propers anys i que bona part
d’aquest 28% d’adolescents que afirma no poder participar en les decisions que es prenen a casa seva
puguin sentir-se més partícips dintre de les seves famílies.
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1.2.2. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que manifesten
realitzar activitats extraescolars que ells mateixos han escollit almenys
una o dues vegades a la setmana.
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

74,8%

Tendència esperada 2018

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Catalunya-Espanya
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents que cursen primer d’ESO que manifesten realitzar activitats
extraescolars que ells mateixos han escollit almenys una o dues vegades a la setmana
Denominador: Nombre total d’ adolescents que cursen primer d’ESO (mostra)
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
1.3.2 Iniciatives per a la participació amb incidència efectiva en els àmbits on són presents
4.1.2 Fomentar la participació directa dels infants en la seva educació i desenvolupament
4.3.1 Ajuts econòmics per participar en activitats culturals , de lleure i esport
4.3.3 Foment de l’associacionisme cultural, de lleure i esportiu adreçat a infants i adolescents
Augment

Figura 11.

Figura 12.

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador

Percentatge. Segons el sexe. 2012

Percentatge. Comparativa Catalunya – Espanya.
2012

Anàlisi descriptiva

El 74,8% dels nois i noies que cursen primer d’ESO manifesten que realitzen activitats extraescolars que ells
mateixos han escollit almenys un o dos cops per setmana per un 25% que assegura no realitzar-ne mai o
quasi mai. Segons sexe s’observa que la principal diferència la trobem en el fet que un 40% dels nois
realitzen aquestes activitats cada dia o quasi cada dia per tan sols un 27% de les noies. Comparant aquestes
dades amb la resta de l’Estat espanyol s’observa que les diferències són petites. Tanmateix el percentatge
d’adolescents que no realitza mai o quasi mai activitats extraescolars que ells mateixos han escollit és
lleugerament superior entre els adolescents espanyols (29% entre les adolescents espanyoles per un 25%
els catalans).
La tendència esperada és que aquest indicador pugui augmentar, doncs una quarta part dels adolescents
catalans no realitzen activitats extraescolars que ells mateixos han escollit. I en aquest sentit, cal posar
l’accent sobretot entre les noies adolescents, que són les que manifesten realitzar menys activitats
extraescolars.
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1.2.3. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan molt
satisfets de com se’ls escolta, en general (puntuació de 9-10 punts en
escala de 0 a 10)
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Tendència esperada 2018
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Figura 13.

61,3%

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Catalunya-Espanya
Percentatge
Augment
Numerador: Nombre d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan molt satisfets de com se’ls escolat,
en general
Denominador: Nombre total d’ adolescents que cursen primer d’ESO
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
1.1.1 Divulgar els drets dels infants en els sectors estratègics
1.2.2 Divulgar bones pràctiques en l’exercici de drets
1.3.4 Crear canals de comunicació i de participació amb l’administració
Augment

Percentatge. Segons el sexe. 2012

Figura 14.

Percentatge. Comparativa Catalunya – Espanya.
2012

Anàlisi descriptiva

El 61% dels adolescents que cursen 1er d’ESO estan molt satisfets de com se’ls escolta en general (han
puntuat 9 o 10 punts en una escala de 0 a 10 punts) mentre que la resta (39%) no n’estan tan satisfets.
Segons sexe s’observa que tot i que les diferències són petites, les noies estarien una mica menys satisfetes
de com se’ls escolta que els nois. En la comparativa Catalunya-Espanya veiem que els adolescents espanyols
es mostren més satisfets que els catalans en com són escoltats (68% els adolescents espanyols per un 61%
els catalans).
La tendència esperada és que aquest indicador pugui augmentar i cada vegada més els adolescents
considerin que la seva opinió és escoltada i tinguda en compte per la resta de la societat, sobretot en
aquells aspectes que els afecten directament.
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1.2.4. Percentatge d’adolescents que cursen 1er d’ESO que estan d’acord o
molt d’acord en que els seus professors els escolten i els tenen en compte

86,2%

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Espanya-Catalunya
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents que cursen 1r d’ESO que estan d’acord o molt d’acord en que els
seus professors els escolten i els tenen en compte
Denominador: Nombre total d’adolescents que cursen 1r d’ESO (mostra)
Font d’informació Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
Mesures del PDIIAC 1.2.1 Formar en sectors estratègics sobre els drets dels infants
associades a l’indicador 1.2.2 Divulgar bones pràctiques en l’exercici de drets
1.3.2 Iniciatives per a la participació amb incidència efectiva en els àmbits on són presents
4.1.2 Fomentar la participació directa dels infants en la seva educació i desenvolupament

Tendència esperada 2018 Augment
Figura 15.

Percentatge. Segons el sexe. 2012

Figura 16.

Percentatge. Comparativa Espanya-Catalunya.
2012

Anàlisi descriptiva

El 86% dels alumnes de 1er d’ESO estan d’acord o molt d’acord en que els seus professors els escolten i els
tenen en compte per un 14% restant que no hi estarien d’acord. Ni per sexe ni en la comparativa amb
Espanya observem diferències rellevants.
La tendència esperada per aquest indicador, tot i que el percentatge dels adolescents que estan d’acord o
molt d’acord en que els seus professors els escolten i els tenen en compte és elevat, és que, en la mesura
del possible, pugui augmentar encara més, i més alumnes considerin que els seus professors els escolten i
els tenen en compte.
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1.3. Participació col·lectiva
1.3.1. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o
molt d’acord en que el seu ajuntament els demana l’opinió sobre les
coses que els importen
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador

Tendència esperada 2018
Figura 17.

60,2%

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Catalunya-Espanya
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt d’acord en que el seu
ajuntament els demana l’opinió sobre les coses que els importen
Denominador: Nombre total d’ adolescents que cursen primer d’ESO (mostra)
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
1.1.1 Divulgar els drets dels infants en els sectors estratègics
1.2.2 Divulgar bones pràctiques en l’exercici de drets
1.3.1 Desplegar el decret dels consells de participació territorial i nacional
1.3.2 Iniciatives per a la participació amb incidència efectiva en els àmbits on són presents
1.3.4 Crear canals de comunicació i de participació amb l’administració
4.1.2 Fomentar la participació directa dels infants en la seva educació i desenvolupament
Augment

Percentatge. Segons el sexe. 2012

Figura 18.

Percentatge. Comparativa Catalunya – Espanya.
2012

Anàlisi descriptiva

El 60% dels nois i noies que cursen 1r d’ESO estan d’acord o molt d’acord en que el seu ajuntament els
demana l’opinió sobre les coses que els importen. S’observa que no hi ha diferències rellevants ni segons
sexe ni en la comparativa Catalunya- Espanya. Tanmateix els nois catalans estan d’acord en que
l’ajuntament els demana l’opinió en un percentatge lleugerament superior a les noies. A l’hora els
adolescents catalans també estan lleugerament més d’acord que l’ajuntament els demana l’opinió que els
adolescents espanyols
La tendència esperada és que cada vegada hi hagi més adolescents que considerin que el seu ajuntament els
demana l’opinió sobre aquells aspectes que els afecten. En aquest sentit és necessari que els municipis
disposin de canals per tal que els adolescents puguin manifestar les seves opinions sobre els aspectes que
els afecten. Un canal en aquest sentit, però no l’únic, hauria de ser l’impuls de Consells territorials de
participació infantil i adolescent.
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1.3.2. Percentatge de municipis de Catalunya que disposen d’un Consell d’infants i
adolescents en el darrer any
Tipologia d’indicador
Població
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC associades a
l’indicador
Tendència esperada 2018
Què és un Consell d’infants i
adolescents?

4,9%

Resultat
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre de Municipis de Catalunya que disposen d’un Consell d’infants i adolescents
Denominador: Total de municipis de Catalunya
Departament de Benestar Social i família. DGAIA. 2014
1.1.1 Divulgar els drets dels infants en els sectors estratègics
1.3.1 Desplegar el decret dels consells de participació territorial i nacional
Augment
És un Espai de trobada i participació dels infants i adolescents on aquests reflexionen, opinen i fan
propostes sobre aquells temes que els afecten. Els infants i adolescents expressen els seus desitjos,
demandes, propostes, projectes, retrets o crítiques a l’ajuntament i als seus representants locals per
tal de fer un municipi millor per als seus ciutadans.

Anàlisi descriptiva

Segons les dades disponibles a partir d’un cens efectuat per la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA) durant el primer semestre de 2014, a Catalunya hi havia 46 municipis que disposen de
Consell municipal d’infants i adolescents o altres òrgans de participació infantil similars (Consistori infantil,
Audiència pública infantil, etc.) constituïts on en procés de constitució. Així, l’any 2014, el 5% dels municipis
catalans disposen d’un Consell Municipal d’infants o un òrgan de participació infantil local similar. En aquest
sentit cal destacar que el 20 de Novembre de 2014 es va constituir el primer Consell Nacional dels Infants i
Adolescents de Catalunya (CNIAC) format per representants dels consells territorials existents.
L’objectiu en els propers anys és que cada vegada hi hagi més municipis que disposin del seu Consell local o
territorial d’infants i adolescents. En aquest sentit cal assenyalar que a partir de 2015 s’iniciarà el programa
d’impuls per a la constitució de nous Consells territorials d’infants i adolescents doncs el DECRET 200/2013,
de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya en
el seu article 16.1 indica que les administracions locals de Catalunya han de crear els consells de participació
territorial que preveu l’article 27.1 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència.
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1.3.3. Nombre d’associacions Esportives Escolars registrades al Registre
d'Entitats Esportives del Consell Català de l'Esport (REE)
Tipologia d’indicador
Població
Periodicitat
Tipus d’unitat
Font d’informació
Què són les associacions
Esportives Escolars?

637

Resultat
Adolescents majors de 14 anys
Anual
Nombre absolut
Departament de Presidència. Secretaria General de l’Esport. 2014
Les Associacions Esportives Escolars (AEE) són entitats esportives creades en els centres del Pla Català
d’Esport a l’Escola. En aquestes associacions esportives escolars hi han de participar necessàriament
alumnes majors de 14 anys, tant en la creació de l’associació, com en la junta directiva de la mateixa.

Mesures del PDIIAC 1.3.2 Iniciatives per a la participació amb incidència efectiva en els àmbits on són presents
associades a l’indicador 1.3.3 Fomentar l’associacionisme infantil i la participació organitzada entre els infants i adolescents
1.3.4 Crear canals de comunicació i de participació amb l’administració
4.1.2 Fomentar la participació directa dels infants en la seva educació i desenvolupament
Tendència esperada 2018 Augment
Figura 19.

Nombre d’associaciaons. Segons comarca. 2014

Anàlisi descriptiva

A finals de l’any 2014 hi havia a Catalunya 637 associacions esportives escolars registrades al Registre
d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport. Mitjançant el mapa de comarques s’observa que en totes
les comarques de Catalunya existeixen almenys dues associacions esportives escolars que afavoreixen la
participació d’infants i adolescents en associacions esportives.
La tendència esperada és que augmenti lleugerament el número de centres educatius que participin en el Pla
Català d’Esport a l’Escola i, en conseqüència, el número d’associacions esportives escolars i, per tant, que més
nois i noies tinguin l’oportunitat de crear i formar part d’aquestes associacions esportives escolars on els
adolescents tenen un protagonisme cabdal tan en la creació de l’associació com en la gestió i direcció de la
mateixa.
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En resum...

La gran majoria dels adolescents que cursen 1er d’ESO estan d’acord en que tenen drets
(89%).Tanmateix, el 60% dels adolescents afirmen no conèixer l’existència de la Convenció dels drets
de l’infant. Caldrà doncs, en els propers anys, difondre la Convenció per tal que tant els infants com
les seves famílies la coneguin.
El 40% dels adolescents no estan satisfets de com se’ls escolta, en general, mentre que pràcticament
un 30% assegura que no poden participar en les decisions que es prenen a casa seva. Els àmbits
quotidians on es desenvolupen els infants i adolescents són els primer espais on aquests nois i noies
han de poder participar més activament i, per tant, cal afavorir que els infants i adolescents se sentin
més partícips de les decisions que es prenen tan casa seva, així com en el seu entorn més proper.
Tanmateix, més del 85% dels adolescents considera que els seus professors els escolten i els tenen
en compte i, en aquest sentit, podríem deduir que aquests nois i noies, majoritàriament, se senten
partícips a les seves escoles i instituts.
Tot i que més de la meitat dels adolescents de 1er d’ESO consideren que el seu ajuntament els
demana l’opinió sobre els aspectes que els afecten, el petit percentatge de municipis que
actualment estan dotats de Consells d’infants fa evident la necessitat d’augmentar i millorar la
participació política dels infants i adolescents en els pobles i ciutats on viuen perquè, cada vegada
més, puguin esdevenir ciutadans que exerceixen els seus drets i concretament el dret de
participació.
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2.

DE LA INCLUSIÓ SOCIAL A LA QUALITAT DE VIDA: IGUALTAT D’OPORTUNITATS

2.1. Pobresa i exclusió social
2.1.1. Percentatge d’infants i adolescents menors de 16 anys en situació de
risc de pobresa
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador

Tendència esperada 2018
Què entenem per a
població en risc de
pobresa?

Figura 20.

27,3%

Impacte
Població de 0 a 15 anys
Grup d’edat, Sèrie temporal, Tipus de llar i Comparativa amb Europa
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’ infants i adolescents de 0 a 16 anys que es troben en situació de risc de pobresa,
Denominador: Nombre total d’ infants i adolescents entre 0 i 16 anys
IDESCAT, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.2013 i EUROSTAT. 2014
2.1.2 Assegurar l’accessibilitat i l’assequibilitat als serveis bàsics de tots els infants i les seves famílies
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
2.2.3 Establir noves actuacions per promoure el benestar dels infants i adolescents
Disminució
La població en risc de pobresa es caracteritza perquè té una renda per sota del que es considera nivell de
vida mitjà en la societat en què es resideix. El llindar s'estableix a partir de l'anàlisi de la distribució de la
renda entre totes les llars i la població objecte d'estudi, i es fixa com el 60 per cent de la mediana dels
ingressos disponibles anuals de les persones. La taxa de risc és el percentatge de persones que queden per
sota d'aquest llindar (Idescat).

Percentatge. Segons grup d’edat. 2013

Figura 22.
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Figura 23.

Percentatge. Europa 2013

Anàlisi descriptiva

L’any 2013, el 27% dels nois i noies menors de 16 anys a Catalunya es troben en situació de risc de pobresa.
S’observa que la població infantil és el grup d’edat més afectat en aquest sentit. La proporció d’infants i
adolescents en situació de risc de pobresa se situa set punts percentuals per sobre del grup d’edat que va
dels 16 als 64 anys i dues vegades per sobre del risc de pobresa del gruo de població major de 64 anys.
Si observem l’evolució de la taxa del risc de pobresa de la població infantil en les darrers anys s’observa que
hi ha una estabilitat al voltant del 27% a partir de 2010 i fins l’actualitat.
D’altra banda, s’observa que són les llars amb fills dependents les que tenen una taxa de risc de pobresa més
elevat (24,8% respecte el 14,5% de les llars sense fills). I són les famílies monoparentals les que tenen una
taxa més alta de risc de pobresa amb un 43,3%.
Segons països europeus s’observen diferències importants: Finlàndia (9,0%), Noruega (10,4%) i Suïssa
(10,8%) són els països amb menys situacions de risc de pobresa infantil. A la inversa, Romania (31,5%),
Macedònia (31,0%) i Sèrbia (29,2%) són els països amb un major percentatge de situacions de risc de pobresa
infantil.
La tendència esperada per a aquest indicador és que disminueixi en els propers anys. L’augment de la
pobresa infantil és un dels principals efectes de la crisi econòmica viscuda en els darrers anys tot i que tant a
Catalunya com a Espanya la pobresa infantil té una arrel estructural i ja en els anys de bonança econòmica la
proporció d’infants i adolescents en situació de pobresa també era elevada (22,3% el 2006; 18,9% el 2007 o
17,6% el 2008 (Eurostat)). Actualment hi ha una sèrie de mesures encaminades a reduir la pobresa i
específicament la pobresa infantil. A més, l’eix prioritari del pacte per la lluita contra la pobresa és
precisament la lluita contra la pobresa infantil.
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2.1.2. Percentatge de risc de pobresa i/o exclusió social entre la població
infantil i adolescent en el darrer any (taxa AROPE)
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador

Tendència esperada 2018
Què és la taxa AROPE?

Figura 24.

29,5%

Impacte
Població de 0 a 17 anys
Sexe, Grup d’edat i Comparativa amb Europa
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’ infants i adolescents que es troben en situació de risc de pobresa, o bé en situació de
privació material severa, o bé en llars amb intensitat de treball molt baixa
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents de Catalunya
IDESCAT, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.2013
2.1.2 Assegurar l’accessibilitat i l’assequibilitat als serveis bàsics de tots els infants i les seves famílies
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
2.2.3 Establir noves actuacions per promoure el benestar dels infants i adolescents
Disminució
La taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE, sigles de l'anglès At risk of poverty and social exclusion),
és un Indicador que recull la proporció de població que es troba o bé en situació de risc de pobresa, o bé en
situació de privació material severa, o bé que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa.

Percentatge. Segons el sexe. 2013
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Figura 26.

Percentatge. Europa 2013

Anàlisi descriptiva

Segons la taxa AROPE a Catalunya l’any 2013 hi ha un 29.5% de les persones menors de 18 anys que es troba
en situació de risc de pobresa o exclusió social (llindar Catalunya). Segons sexe veiem que els nois tenen una
taxa lleugerament més alta que les noies (33% els nois per un 25,9% les noies). Segons el grup d’edat
s’observa que els infants i els adolescents són el grup social que tenen una taxa de risc de pobresa i/o
exclusió social més elevada (pràcticament el doble que el grup d’edat de majors de 65 anys).
Per països, segon el llindar de cada país, s’observa que Catalunya se situaria en el tercer quartil, igual que
l’Estat espanyol. Veiem que els països amb una taxa Arope infantil i adolescent més baixa són els països
nòrdics: Islàndia (13,0%), Noruega (14,1%) Finlàndia (16,0%) o Suècia (16,4%) així com Txèquia (14,6%) o els
Països Baixos (15,0%). A la inversa, els països amb taxes Arope més elevades se situen en l’Est d’Europa:
Bulgària (48,0%), Sèrbia (42,0%) i Romania (40,4%).
La tendència esperada és que aquesta taxa disminueixi. L’augment del risc de pobresa i exclusió social infantil
és una de les principals conseqüències de la crisi econòmica viscuda en els darrers anys encara que en els
anys de bonança econòmica la taxa de pobresa infantil també era força elevada (22,3% el 2006; 18,9% el
2007 o 17,6% el 2008 (Eurostat)). Actualment hi ha una sèrie de mesures encaminades a reduir la pobresa i
l’exclusió social, específicament entre la població infantil i adolescent. L’eix prioritari del pacte per la lluita
contra la pobresa se centra precisament en la lluita contra la pobresa infantil.
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2.1.3. Percentatge de persones de menys de 16 anys amb privació material
severa
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador

Tendència esperada 2018
Què entenem per privació
material severa?

Figura 27.

8,0%

Impacte
Població menor de 16 anys
Grup d’ edat i Comparativa amb Europa
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’infants i adolescents menors de 16 anys amb privació material severa
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents de Catalunya
Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.2013
2.1.1 Establir explícitament i implantar uns mínims de disponibilitat dels serveis bàsics i dels recursos
2.1.2 Assegurar l’accessibilitat i l’assequibilitat als serveis bàsics de tots els infants i les seves famílies
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
Disminució
inclou aquelles persones que tenen unes condicions de vida restringides per la manca de recursos i que no
es poden permetre com a mínim 4 dels 9 ítems següents:
1. Pagar les factures de lloguer, hipoteca o serveis públics.
2. Mantenir la llar adequadament calenta.
3. Assumir despeses inesperades.
4. Menjar carn o les proteïnes de forma regular.
5. Anar de vacances.
6. Disposar de cotxe.
7. Disposar de rentadora.
8. Disposar d'aparell de televisió en color.
9. Disposar de telèfon

Percentatge. Segons grups d’edat. 2013
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Europa. 2013
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Figura 29.

Percentatge. Europa 2013

Anàlisi descriptiva

El 8% dels infants i adolescents catalans de menys de 16 anys pateixen una situació de privació material
severa. És el segon grup d’edat amb una major proporció de persones que pateixen privació material severa
després de la franja d’edat que va dels 30 als 44 anys (8,4%). En la comparativa amb Espanya i Europa (UE18)
veiem que Catalunya se situa en la mitjana tan espanyola com europea (en el segon quartil). Per països, però,
s’observa que a Suïssa (0,9%) a Finlàndia (1,8%) a Suècia (1,9%) o als Països Baixos (2,3%) aquest percentatge
és molt reduït. A la inversa, a Bulgària (46,3%) a Hongria (35,0%) o a Romania (34,1%) el percentatge de
privació material severa és molt elevada.
La tendència esperada és que la proporció d’infants i adolescents amb privació material severa disminueixi
durant els propers anys perquè els infants i adolescents catalans tinguin igualtat d’oportunitats en el seu
desenvolupament. Actualment hi ha una sèrie de mesures encaminades a reduir la pobresa i específicament
la pobresa infantil, doncs l’eix prioritari del pacte per la lluita contra la pobresa és precisament la lluita contra
la pobresa infantil.
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2.1.4. Taxa d’atur dels adolescent i joves que tenen entre 16 i 19 anys en el
darrer any
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Figura 30.

61,4%

Impacte
Població de 16 a 19 anys
Sexe, Grup d’edat i Sèrie temporal
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents i joves de 16 a 19 anys en situació d’atur (actius desocupats)
Denominador: Nombre total d’adolescents i joves de 16 a 19 anys actius (actius ocupats i desocupats)
Enquesta de població activa, INE.2014
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per a prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
Disminució

Percentatge. Segons el sexe. 2014

Figura 32.

Figura 31.

Percentatge. Segons el grup d’edat. 2014

Percentatge. Sèrie temporal trimestral 2012-2014

Anàlisi descriptiva

La taxa d’atur entre la població de 16 a 19 anys se situa en el quart trimestre de 2014 en el 61% essent el
grup d’edat amb una taxa d’atur més elevada, més de 30 punts percentuals per sobre de la mitjana
catalana (19,9%). Segons sexe s’observa que els nois entre 16 i 19 anys tenen una taxa d’atur lleugerament
superior a les noies en aquest tram d’edat.
Si estudiem l’evolució en els darrers tres anys s’observa una lleugera tendència de reducció de la taxa
d’atur entre la població entre 16 i 19 anys. Si estudiem específicament l’any 2014 s’observa que la taxa
d’atur juvenil es va reduir en els tres primers trimestres de l’any però ha repuntat en el darrer trimestre.
Tot i això se situa 10 punts per sota del quart trimestre de 2013 (71,5% i 61,4% respectivament)
La tendència esperada és que la taxa d’atur juvenil disminueixi en els propers trimestres i anys, doncs tot i
la lleugera tendència a la baixa en el període estudiat, la taxa continua sent molt elevada entre la població
juvenil, doncs 6 de cada 10 adolescents i joves entre 16 i 19 anys actius es troben aturats actualment.
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2.1.5. Percentatge d’infants i adolescents beneficiaris d’ajuts individuals de
menjador respecte els matriculats en l’ensenyament obligatori i el segon
cicle d’educació infantil
Tipologia d’indicador
Població
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

Què són els ajuts individuals
de menjador?

8,4%

Impacte
Infants i adolescents
Anual
Percentatge
Numerador: Ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon
cicle d'educació infantil
Denominador: Total alumnat matriculat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil
Departament d’Ensenyament.2014
2.1.1 Establir explícitament i implantar uns mínims de disponibilitat dels serveis bàsics i dels recursos
2.1.2 Assegurar l’accessibilitat i l’assequibilitat als serveis bàsics de tots els infants i les seves famílies
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
L'Administració atorga ajuts individuals de menjador (que cobreixen del tot o parcialment el cost del
servei) a l'alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides.
Per sol·licitar un ajut, les famílies s'han d'adreçar als consells comarcals o al Consorci d’Educació de
Barcelona, en el cas de l'alumnat escolaritzat en centres de la ciutat de Barcelona que són les
administracions que gestionen aquests ajuts.
Per a l'alumnat que s'ha de desplaçar fora del seu municipi de residència per inexistència en aquest
d'oferta del nivell educatiu corresponent, el servei de menjador és obligatori i gratuït.
El Departament d'Ensenyament fixa el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels
centres educatius de la seva titularitat per al curs 2014-2015 en 6,20 euros per alumne/a i dia, IVA inclòs
(el preu comprèn l'àpat i l'atenció directa a l'alumnat durant el temps de la prestació del servei de
menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors); així mateix, el preu de l'ajut individual de
menjador escolar per a l'alumnat que per manca d'oferta educativa d'ensenyaments obligatoris
s'escolaritza fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats, prèviament
determinats pel Departament d'Ensenyament, és també de 6,20 euros per alumne i dia.(Departament
d’Ensenyament)

Taula 3. Nombre d’ajuts de menjador segons el servei territorial. Curs 2013-2014
SERVEIS TERRITORIALS

OBLIGATORI

NO OBLIGATORI

TOTAL

USUARIS

USUARIS

TOTAL USUARIS

Barcelona Comarques

410

10.764

11.174

Baix Llobregat

442

6.115

6.557

1.320

4.539

5.859

817

8.333

9.150

Catalunya Central
Maresme – Vallès Oriental
Vallès Occidental

71

6.023

6.094

Girona

3.717

7.937

11.654

Lleida

2.655

3.455

6.110

Tarragona

1.176

6.150

7.326

Terres de l’Ebre
Consorci d’Educació de Barcelona
TOTAL

482

2.085

2.567

0

17.155

17.155

11.090

72.556

83.646

Anàlisi descriptiva

A Catalunya, en el curs 2013-2014, el número d’ajuts individuals de menjador va ascendir a 83.646. Això
significa que el 8,4% dels alumnes matriculats des del segon cicle d’educació infantil fins a l’Educació
Secundaria Obligatòria foren beneficiaris dels ajuts de menjador en el curs estudiat. Cal tenir present que
molts instituts de Secundària fan horari compactat i, per tant, els alumnes no dinen al centre, encara que el
denominador emprat per al càlcul de l’indicador els ha inclòs.
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2.2. Vulnerabilitat (poblacions en situació de risc social)
2.2.1. Taxa d’infants i adolescents d'entre 8 i 17 anys que s’han escapolit de
casa en el darrer any, per cada 10.000 infants i adolescents
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Figura 33.

Figura 35.

15,8 x10.000

Impacte
Població de 8 a 17 anys
Sexe, Edat, Procedència segons grans grups, Sèrie temporal i Comarca
Anual
Taxa per 10.000
Numerador: Nombre d’adolescents i joves d’entre 8 i 17 anys escapolits de casa en el darrer any
Denominador: Nombre total d’adolescents i joves d’entre 8 i 17 anys a Catalunya
Departament d’Interior. 2013
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
2.2.3 Establir noves actuacions per promoure el benestar dels infants i adolescents
Disminució

Percentatge. Segons el sexe. 2013

Percentatge. Segons la procedència (grans grups).
2013
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Figura 36.

Percentatge. Segons l’edat. 2013

Taxa per 10.000. Sèrie temporal 2010-2013

Pàg. 63 / 164

DESPLEGAMENT DEL PACTE PER A LA INFÀNCIA
Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018

Estat de situació de la infància i l’adolescència

Figura 37.

Taxa per 10.000. Segons comarca. 2013

Anàlisi descriptiva

Segons les dades facilitades pel Departament d’interior, pràcticament 16 nois i noies d’entre 8 i 17 anys per
cada 10.000 es van escapolir de casa l’any 2013. Per sexe s’observa que són les noies les que en major
mesura s’escapoleixen de casa (el 64% dels escapoliments foren protagonitzats per noies per un 36% els
nois). Segons l’edat veiem que els 15 anys és l’edat més freqüent en efectuar un escapoliment (26% del
total d’escapoliments foren efectuats per nois i noies de 15 anys) seguit dels 16 anys (23%) i els 17 anys
(18%). Segons la nacionalitat veiem que la majoria d’escapoliments són efectuats per nois i noies de
nacionalitat espanyola (61%) seguit d’Amèrica del Sud (17%) i Àfrica (13%). Finalment, si estudiem l’evolució
dels escapoliments observem un salt important entre els anys 2011 i 2012, doncs la taxa d’escapoliments es
dobla passant de 8 escapoliments per cada 10.000 l’any 2011 a 16 per cada 10.000 l’any 2012 i és manté en
16 l’any 2013. Per comarques s’observa que són el Gironès, l’Alt Penedès i el Segrià les comarques amb una
taxa més elevada d’escapoliments.
La tendència esperada pels propers anys és que el nombre d’adolescents que s’escapoleixen de casa seva
pugui disminuir. I en aquest sentit cal posar especial atenció a les noies adolescents, que, com hem vist, són
més proactives a efectuar un escapoliment de casa en l’adolescència.
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2.2.2. Percentatge d’adolescents i joves entre 15 i 29 anys que ni estudien ni
treballen
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

22,6%

Impacte
Població de 15 a 29 anys
Comparació amb Espanya i Mitjana europea
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents i joves d’entre 15 i 29 anys que ni estudien ni treballen
Denominador: Nombre total d’adolescents i joves d’entre 15 i 29 anys
Dept. Ensenyament. Consell Superior d’avaluació del Sistema Educatiu. 2014
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per a prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
Disminució
Figura 38.

Percentatge. Comparació amb Espanya i mitjana europea. 2012

Anàlisi descriptiva

A Catalunya el 22,6% dels adolescents i joves entre 15 i 29 anys ni estudien ni treballen. S’observa que
aquesta proporció és una mica inferior a la mitjana espanyola, però, en canvi, se situa molt per sobre de la
mitjana de la Unió Europea on aquests nois i noies representen el 14%.
La tendència esperada per a aquest indicador és que pugui disminuir en els propers anys. Cal que la
proporció de joves que ni estudien ni treballen s’aproximi cada vegada més a la proporció de la Unió
Europea, vuit punts inferior a la proporció catalana.
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2.2.3. Incidència de nous expedients informatius o de risc oberts per cada
1.000 infants i adolescents en el darrer any
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador

Tendència esperada 2018
Què és una situació de Risc
de desprotecció? I un
expedient informatiu?

5,7‰

Impacte
Població de 0 a 17 anys
Sexe, Grup d’edat, Sèrie temporal, Comarca
Anual
Tant per 1.000
Numerador: Nombre de nous expedients informatius o de risc oberts a infants i adolescents de 0 a 17
anys
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents de 0 a 17 anys a Catalunya
Departament de Benestar Social i Família. DGAIA. 2014.
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
2.3.2 Establir els requisits i assegurar la qualitat en serveis i recursos
2.3.3 Avançar en l’articulació de recursos i serveis
Augment
La situació de risc és aquella en que el desenvolupament i el benestar de l’infant o l’adolescent es veuen
limitats o perjudicats per qualsevol circumstancia personal, social o familiar, sempre que per a la
protecció efectiva de l’infant o adolescent no calgui la separació del nucli familiar.
Són els Serveis socials bàsics els equips encarregats de valorar l’existència d’una situació de risc i
promoure, si s’escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que permetin disminuir o
eliminar la situació de risc. En cas que el risc sigui greu i amb la intervenció dels Serveis socials bàsics no
s’aconsegueixi disminuir o controlar la situació de risc, aquests serveis han d’elevar el cas als serveis
socials especialitzats en infància i adolescència. Els EAIA han de completar un estudi i elaborar un
compromís socioeducatiu orientat a la superació del risc que envolta l’infant o l’adolescent.
El període d’informació prèvia és un expedient de caràcter potestatiu que té com a finalitat esbrinar les
circumstàncies dels fets a determinar i l’existència d’indicis que justifiquin la incoació de l’expedient de
risc o de desemparament. Tanmateix és aquell expedient que permet deixar constància de tota aquella
informació i/o documentació que arriba a la DGAIA relativa a un infant o adolescent respecte al qual es
valora procedent no fer cap actuació.

Figura 39.

Percentatge. Segons el sexe. 2014

Figura 41.

Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Juny de 2015

Figura 40.

Percentatge. Segons el grup d’edat. 2014

Nombre de nous expedients. Evolutiu 2011-2014
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Figura 42.

Incidència per 1.000. Segons la comarca. 2014

Anàlisi descriptiva

L’any 2013 es van obrir 6 expedients informatius o de risc per cada 1.000 infants i adolescents a Catalunya.
S’observa que segons sexe no hi ha diferències rellevants. Pel que fa als grups d’edat els expedients de risc
o informatius s’obren més freqüentment en edats adolescents. Mitjançant l’evolutiu s’observa una
tendència a l’alça en l’obertura d’aquest tipus d’expedient doncs l’any 2012 se’n van obrir 5 per cada 1.000
infants mentre que l’any 2014 se’n van obrir 7 per cada 1.000.
Entenem que els expedients de risc han d’anar encara en augment en els propers anys. D’una banda, són
uns expedients relativament nous i sobretot perquè l’orientativa cap a la prevenció del risc de desprotecció
infantil i adolescent fa que sigui d’esperar que els tant els Serveis Socials Bàsics així com els Serveis Socials
Especialitzats d’Atenció a la Infància i l’adolescència (SEAIA) facin més detecció d’aquestes situacions i més
infants i adolescents en situació de risc siguin detectats i atesos prevenint i evitant les situacions de
desemparament de les persones menors d’edat.
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2.2.4. Taxa d’infants i adolescents amb mesura protectora per cada 1.000
infants i adolescents
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Què entenem per infant o
adolescent amb mesura
protectora?
Figura 43.

5,1‰

Impacte
Població de 0 a 17 anys
Sexe, Grup d’edat, Sèrie temporal i Comarca
Anual
Tant per 1000
Numerador: Nombre d’infants i adolescents de 0 a 17 anys amb mesura protectora a 31 de desembre de
2014
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents de 0 a 17 anys
Font: Dept. Benestar Social i Família-DGAIA.2014
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
Disminució
Són aquells infants i adolescents que es troben en situació de desemparament i han estat protegits per
l’administració. Això ha implicat una separació de l’infant del seu nucli familiar i l’assumpció d’una
mesura protectora per part de la DGAIA.

Percentatge. Segons el sexe. 2014

Figura 45.

Figura 44.

Percentatge. Segons el grup d’edat. 2014

Taxa per 1.000. Sèrie temporal 2011-2014

Anàlisi

La taxa d’infants i adolescents amb mesura protectora (6.985) a desembre de 2014 és de 5 infants i
adolescents per cada 1.000 infants i adolescents catalans. Segons el sexe s’observa que hi ha un
percentatge una mica més elevat de nois que de noies (53% els nois per un 47% les noies). Segons el grup
d’edat s’observa que és la franja entre 15 i 17 anys la més freqüent (28%) seguit de la franja entre 12 i 14
anys (22%). Si Observem l’evolució de l’indicador en els darrers anys veiem que hi ha una estabilitat al
voltant de 5 infants i adolescents protegits per cada 1.000 infants i adolescents.
La tendència esperada és que, en la mesura del possible, disminueixi la taxa d’infants i adolescents protegits
per la DGAIA doncs això significarà que les polítiques adreçades a la prevenció del risc de desprotecció cada
vegada són més eficaces i eviten la separació de l’infant o l’adolescent del seu nucli familiar.
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2.2.5. Taxa d’adolescents i joves entre 16 i 21 anys atesos per l’Area de Suport
al jove tutelat i extutelat (ASJTET) durant l’any, per cada 1.000
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència 2018
Què és l’ASJTET?

4,9‰

Impacte
Població entre 16 i 21 anys
Sexe, Nacionalitat i Sèrie temporal
Anual
Taxa per 1.000
Numerador: Nombre total d’adolescents i joves atesos a l’ASJTET durant l’any 2014
Denominador: Població de 16 a 21 anys
Dept. d’Ensenyament. Estadístiques del curs 2012-2013.
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
Augment
L'Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) és la unitat que s'encarrega d'intervenir en l'accés als
recursos i serveis per a persones joves tutelades, extutelades i amb dificultats socials que ho demanen. És a
dir, és l'organisme que cerca la solució per cobrir les necessitats de cada jove, valorant a quins programes es
poden adscriure o si necessiten un altre tipus addicional de suport.
L'atenció que l'ASJTET dóna als joves i les joves és individualitzada, a través de professionals que els
informen, orienten, acompanyen, assessoren i formen. El seguiment personalitzat es fa durant un període de
temps determinat i està basat en un compromís (el programa de treball) que marca el camí cap a l'autonomia
personal. És a dir, s'acompanya la persona jove fins que adquireix la capacitat que li permetrà desenvolupar
la seva vida quotidiana sense la intervenció dels serveis especialitzats.
Els principals programes que ofereix l’ASJTET són:
Programa d’habitatge
Programa d’inserció Via laboral
Programa d’assessorament Jurídic
Programa de Seguiment Socioeducatiu
Prestacions econòmiques (extutelats 18-21 anys)
Un jove acollit a l’ASJTET pot ser beneficiari d’un o més programes a la vegada segons les seves necessitats.

Figura 46.

Percentatge. Segons nacionalitat. 2014

Figura 48.

Figura 47.

Percentatge. Segons procedència (grans grups). 2014

Nombre d’adolescents i joves atesos. Sèrie temporal 2007-2014

Anàlisi descriptiva
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L’any 2014 es van acollir a l’Àrera de suport als joves tutelats i extutelats 5 adolescents i joves entre 16 i 21
anys per cada 1.000. S’observa que la majoria d’adolescents i joves atesos són nois (61% de nois per 39% de
noies). Pel que fa a la nacionalitat s’observa que el 64% són adolescents i joves de nacionalitat espanyola
mentre que el 36% restant són de nacionalitat estrangera. S’observa doncs que els joves de nacionalitat
estrangera acollits a l’ASJTET estan sobrerepresentats ja que la proporció d’adolescents i joves de nacionalitat
estrangera entra la població general és inferior.
Pel que fa a la tendència de persones ateses en els darrers anys s’observa que hi ha una tendència a l’alça fins
l’any 2010 mentre que a partir d’aquest any s’observa una estabilització al voltant de 2.000 adolescents i
joves.
La tendència esperada per a aquest indicador és que la taxa pugui augmentar en els propers anys i cada
vegada més nois i noies extutelats puguin rebre el suport d’algun dels diferents programes que l’ASJTET els
ofereix amb la voluntat d’acompanyar-los en la transició a la vida adulta.
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2.2.6. Taxa d’infants i adolescents d’entre 0 a 17 anys víctimes de fets penals,
en el darrer any, per cada 1.000 infants i adolescents
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Figura 49.

Figura 51.

10,6 x 1.000

Impacte
Població de 0 a 17 anys
Sexe, Edat, Procedència segons grans grups i Sèrie temporal
Anual
Taxa per 1.000
Numerador: Nombre d’infants i adolescents de 0 a 17 anys víctimes de fets penals
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents de 0 a 17 anys a Catalunya
Dept. d’Interior. 2013
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
Disminució

Percentatge. Segons el sexe. 2013

Percentatge. Segons la procedència (grans grups).
2013
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Figura 50.

Figura 52.

Percentatge. Segons l’edat (agrupada). 2013

Nombre d’infants i adolescents víctimes de fets
penals. Sèrie temporal 2010-2013

Pàg. 71 / 164

DESPLEGAMENT DEL PACTE PER A LA INFÀNCIA
Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018

Estat de situació de la infància i l’adolescència

Figura 53.

Taxa per 1.000. Segons comarca. 2013

Anàlisi descriptiva

Pràcticament 11 infants i adolescents de cada 1000 van ser víctimes d’un fet penal l’any 2013. Segons sexe
no s’observen diferències en el fet de ser víctima de fet penal. Segons l’edat s’observa que a mesura que
augmenta l’edat augmenta la proporció de víctimes d’un fet penal. Pràcticament la meitat de les víctimes
d’un fet penal entre infants i adolescents tenien entre 16 i 17 anys en el moment del fet. Segons la
procedència dels nois i les noies s’observa que la més prevalent és la nacionalitat espanyola seguit dels que
provenen de la Resta d'Europa i l’Amèrica del Sud. Pel que fa a la sèrie temporal veiem que hi ha una
tendència a l’alça durant els anys estudiats. Així, veiem que entre 2010 i 2013 el número de víctimes
menors d’edat a Catalunya ha augmentat un 9,6%.
Segons comarca també observem diferències. Les comarques on s’ha registrat una major taxa de víctimes
de fet penal són, per ordre el Vallès Occidental (18,3), la Selva (16,7) i el Maresme (12,2). A la inversa, les
comarques amb una menor taxa són la Terra Alta (1,2), l’Alta Ribagorça (1,6) i el Pla de l’Estany (2,1).
La tendència esperada per aquest indicador és poder revertir la tendència actual i fer que disminueixin el
nombre d’infants i adolescents que són víctimes de fets penals. Cal posar l’accent en les edats adolescents i
sobretot en aquelles comarques on hem observat taxes més elevades.
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2.2.7. Taxa d’adolescents i joves d’entre 14 i 21 anys atesos a Justícia Juvenil per
cada 1.000 adolescents i joves
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Quina és la funció de
Justícia Juvenil?

Figura 54.

Figura 56.

10,9‰

Impacte
Població entre 14 i 21 anys
Sexe, Grup d’edat, Nacionalitat i Sèrie temporal
Anual
Tant per 1000
Numerador: Nombre d’adolescents i joves de 14 a 21 anys atesos per Justícia Juvenil
Denominador: Nombre total d’adolescents i joves de 14 a 21 anys
Dept. de Justícia.2013
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
Disminució
La Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil és responsable d’executar les
mesures i altres resolucions acordades pels Jutges i fiscals de Menors, previstes en la legislació
reguladora de la responsabilitat penal dels menors, que s’imposen als majors de 14 anys i menors de 18
anys per la comissió de fets delictius.
Les funcions que du a terme consisteixen bàsicament en la conducció dels processos de mediació i
reparació extrajudicial, l'assessorament a les instàncies judicials i fiscals sobre les circumstàncies socials i
personals dels adolescents i joves encausats i l'execució de les mesures d’internament i de medi obert
dictades pels jutges de menors.

Percentatge. Segons el sexe. 2013

Percentatge. Segons la nacionalitat. 2013

Figura 55.

Figura 57.

Percentatge. Segons el grup d’edat. 2013

Taxa per 1.000. Sèrie temporal . 2010 - 2013

Anàlisi

A Catalunya l’any 2013 hi ha 11 de cada 1.000 nois i noies entre 14 i 21 anys que són atesos a Justícia
Juvenil. Per sexe veiem que més del 80% són nois. Per grup d’edat s’observa que una mica més de la meitat
dels nois i noies atesos són menors d’edat per un 43% que tenen entre 18 i 21 anys. Segons la nacionalitat
veiem que el 62% dels nois i noies atesos són de nacionalitat espanyola.
Si observem les dades a partir de 2010 s’observa que hi ha una lleugera tendència a la baixa, doncs l’any
2010 Justícia juvenil atenia pràcticament 13 joves de cada 1.000 mentre que l’any 2013 n’atén 11 de cada
1.000.
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La tendència previsible per a aquest indicador és que continuï disminuint la taxa d’adolescents i joves
atesos per Justícia Juvenil, d’acord amb l’evolució d’ aquests darrers anys.
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2.2.8. Taxa d’adolescents d’entre 14 i 17 anys que han estat detinguts o han
tingut un judici per haver comés un delicte en el darrer any, per cada 1.000
adolescents
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Figura 58.

Figura 60.

8,1‰

Impacte
Població de 14 a 17 anys
Sexe, Edat, Procedència segons grans grups, Sèrie temporal i Comarca
Anual
Taxa per 1000
Numerador: Nombre d’adolescents d’entre 14 i 17 anys detinguts o que han tingut un judici per haver
comés un delicte en el darrer any
Denominador: Nombre total d’adolescents d’entre 14 i 17 anys a Catalunya
Departament d’Interior.2013
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
Disminució

Percentatge. Segons el sexe. 2013

Percentatge. Segons la procedència (grans grups).
2013
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Figura 61.

Percentatge. Segons l’edat. 2013

Taxa per 1.000. Sèrie temporal 2010-2013
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Figura 62.

Taxa per 1.000. Segons la comarca. 2013

Anàlisi descriptiva

L’any 2013, un total de 2.205 nois i noies d’entre 14 i 17 anys van cometre un fet penal. Això significa que 8
de cada 1.000 nois i noies d’aquesta franja d’edat van cometre un fet penal. Per sexe veiem que són els nois
els que amb major freqüència cometen fets penals, doncs del total de fets penals comesos en el darrer any,
el 87% foren comesos per nois per un 13% comesos per noies.
Per grups d’edat s’observa que a mesura que augmenta l’edat és més freqüent el fet d’haver comes un fet
penal. Si estudiem l’evolució en els darrers quatre anys veiem que hi ha una tendència a la baixa en el fet de
cometre fets penals. S’observa que la taxa l’any 2010 se situava en 10 per cada 1.000 mentre que l’any 2013
se situa en 8 per cada 1.000, per tant en tres anys s’ha reduït la taxa en 2 adolescents pe cada 1000. Segons
nacionalitat veiem que els nois i noies de nacionalitat espanyola han comés el 54% del total de fets penals
seguit del continent africà (21%) i Resta d’UE i Amèrica del Sud (10%).
Finalment, segons comarca s’observen algunes diferències, mentre que a l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà,
el Priorat, el Solsonès, la Terra Alta i la Val d’Aran no s’ha registrat cap cas, les comarques amb una major
taxa són el Gironès (13,2), el Tarragonès (13,0) i el Baix Penedès (12,3)
La tendència esperada és que aquest indicador pugui disminuir en els propers anys seguint la tendència
observada en aquests darrers anys. La prevenció hauria d’anar adreçada principalment als nois adolescents
i especialment els de nacionalitat estrangera doncs la proporció d’adolescents de nacionalitat estrangera
que han comés un delicte és superior a la proporció poblacional que representen els adolescents de
nacionalitat estrangera a Catalunya.
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2.2.9. Taxa d'adolescents de 14 a 17 anys condemnats en sentència ferma pels
jutjats de menors per cada 1.000 adolescents
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Què entenem per menor
condemnat en ferma?

11,7 ‰

Impacte
Població de 14 a 17 anys
Sèrie temporal, Comparativa Espanya-Catalunya
Anual
Tant per mil
Numerador: Nombre d’adolescents condemnats en sentència ferma pels jutjats de menorsde Catalunya
Denominador: Nombre total d’adolescents de 14 a 17 anys a Catalunya
INE, a partir de l’explotació de les dades del Registre de sentencies fermes de Responsabilitat penal dels
Menors del Ministeri de justícia. 2013
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
Disminució
Nombre de menors condemnats per sentència ferma segons les dades del Registre de sentencies
fermes de Responsabilitat penal dels Menors del Ministeri de justícia publicades per l’INE.

Figura 63.

Taxa per 1.000. Comparativa Catalunya- Espanya. Sèrie temporal 2008-2013

Anàlisi descriptiva

A Catalunya 12 nois i noies d’entre 14 i 17 anys per cada 1.000 han comés una infracció penal. Si observem
la tendència en els darrers anys observem una tendència a la baixa, doncs des de l’any 2009 on la taxa es va
enfilar fins al 16 per mil, fins l’any 2013 disminueix fins a situar-se en l’11 per mil l’any 2012 mentre que hi
ha un lleuger repunt l’any 2013.
Comparant la taxa catalana amb l’espanyola observem que en tots els anys estudiats la taxa espanyola és
més elevada. Per exemple, en l’any 2013 la taxa espanyola se situa 3 punts per sobre de la taxa catalana.
(15 per 1.000 a Espanya per 12 per 1.000 a Catalunya).
La tendència esperada en els propers anys és que aquest indicador pugui seguir la tendència de disminució
dels darrers anys tant a nivell espanyol com a nivell català.
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2.2.10. Taxa d’infants i adolescents amb discapacitat per cada 1.000 infants i
adolescents
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador

Tendència esperada 2018
Figura 64.

17,2‰

Resultat
Població de 0 a 17 anys
Sexe, Grups d’edat, Tipus de discapacitat i Comarca
Anual
Tant per 1000
Numerador: Nombre d’infants i adolescents amb discapacitat
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents a Catalunya
Departament de Benestar Social i Família. 2013
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
3.2.1 Establir sistemes de detecció precoç
3.3.1 Millorar la qualitat de vida dels infants que tenen malalties cròniques i de llarga durada
-

Percentatge. Segons el sexe. 2013

Figura 66.
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Percentatge. Segons l’edat. 2013

Percentatge. Segons el tipus de discapacitat. 2013
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Figura 67.

Taxa per 1.000. Segons comarca. 2013

Anàlisi

A Catalunya 17 infants i adolescents de cada 1.000 tenen alguna discapacitat. Segons sexe s’observa que els
nois tenen una major prevalença de discapacitat que les noies. Així, del total d’infants i adolescents amb
discapacitat s’observa que el 65% són nois per un 35% que són noies. Per grup d’edat s’observa que el 70%
dels infants i adolescents amb discapacitat tenen entre 5 i 15 anys.
Segons el tipus de discapacitat s’observa que la discapacitat psíquica és la més prevalent entre els infants i
els adolescents (60%) seguit de la discapacitat físic-motor(13%) físics no motors (9%) i Malalties mentals
(9%). Segons comarques s’observen diferències territorials. S’observa que són majoritàriament les
comarques del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre on hi ha una taxa més elevada d’infants i adolescents
amb discapacitat mentre que on s’observen taxes més baixes és sobretot en les comarques pirinenques.
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2.3. Benestar personal
2.3.1. Percentatge d’adolescents que cursen 1er d’ESO que estan d’acord o
molt d’acord en que en la zona on viuen hi ha bastants espais per jugar i
divertir-se
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Figura 68.

71,6%

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Espanya - Catalunya
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents que cursen 1er d’ESO que estan d’acord o molt d’acord en que en la zona
on viuen hi ha bastants espais per jugar i divertir-se
Denominador: Nombre total d’adolescents que cursen primer d’ESO (mostra)
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
2.2.3 Establir noves actuacions per promoure el benestar dels infants i adolescents
1.3.2 Iniciatives per a la participació amb incidència efectiva en els àmbits on són presents
Augment

Percentatge. Segons el sexe. 2012

Figura 69.

Percentatge. Comparativa Espanya – Catalunya.
2012

Anàlisi descriptiva

El 72% dels nois i noies que cursen 1er d’ESO a Catalunya consideren que en la zona on viuen hi ha bastants
espais per jugar i divertir-se. A la inversa, més d’un 10% considera que en la zona on viuen no hi ha prou
espais per jugar i divertir-se. Segons sexe veiem que els nois estan molt d’acord amb aquesta afirmació en
major mesura que les noies (43% els nois per un 34% les noies). En la comparativa Catalunya-Espanya
observem que els adolescents espanyols consideren en major mesura que els catalans que en la zona on viuen
hi ha bastants espais per jugar i divertir-se (el 47% dels nois i noies espanyols estan molt d’acord amb aquesta
afirmació per un 39% dels catalans).
La tendència esperada per a aquest indicador és que cada vegada hi pugui haver més adolescents que estiguin
molt d’acord en que en la zona on viuen hi ha bastants espais per jugar i divertir-se. I en aquest sentit, cal fer
èmfasi sobretot en l’opinió de les noies per tal que aquests espais s’adaptin a les seves necessitats.
Probablement el fet d’augmentar la participació infantil en els municipis pot afavorir que els espais públics per
jugar divertir-se s’ajustin més a les seves necessitats.
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2.3.2. Percentatge d’adolescents que cursen 1er d’ESO que estan d’acord o
molt d’acord en que se senten segurs quan caminen pels carrers de la
zona on viuen
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Figura 70.

69,5%

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Espanya-Catalunya
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt d’acord en que se
senten segurs quan caminen pels carrers de la zona on viuen
Denominador: Nombre total d’adolescents que cursen primer d’ESO (mostra)
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.3 Establir noves actuacions per promoure el benestar dels infants i adolescents
Augment

Percentatge. Segons el sexe. 2012

Figura 71.

Percentatge. Comparativa Espanya-Catalunya.
2012

Anàlisi descriptiva

El 70% dels nois i noies que cursen 1er d’ESO estan d’acord o molt d’acord en que se senten segurs quan
caminen pels carrers de la zona on viuen. Segons sexe, però, s’observen algunes diferències, per exemple,
que el 45% dels nois hi estan molt d’acord per un 35% de les noies.
En la comparativa entre Espanya i Catalunya veiem que a nivell espanyol els nois i noies estan d’acord o
molt d’acord que se senten segurs pels carrers de la zona on viuen en major mesura que a Catalunya (77%
dels adolescents espanyols per un 70% els adolescents catalans). A més, pràcticament la meitat dels
adolescents espanyols hi estant molt d’acord (48%) per un 40% dels nois i noies catalans.
La tendència esperada per a aquest indicador és que la proporció d’adolescents que se sentin segurs quan
caminin pels carrers pugui augmentar, sobretot entre les noies, doncs hem observat que són el grup social
que està menys d’acord amb l’afirmació sobre la seguretat en els carrers de la zona on viuen.
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2.3.3. Percentatge d’adolescents que cursen 1er d’ESO que estan d’acord o
molt d’acord en que se senten feliços

92,0%

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Espanya-Catalunya
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt d’acord en que se
senten feliços
Denominador: Nombre total d’adolescents que cursen primer d’ESO (mostra)
Font d’informació Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
Mesures del PDIIAC 2.2.3 Establir noves actuacions per promoure el benestar dels infants i adolescents
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018 Manteniment-Augment
Figura 72.

Percentatge. Segons el sexe. 2012

Figura 73.

Percentatge. Comparativa Espanya-Catalunya.
2012

Anàlisi descriptiva

EL 92% dels adolescents que cursen 1er d’ESO asseguren estar d’acord o molt d’acord en que se senten
feliços. Segons sexe i en la comparativa entre Espanya i Catalunya no s’observen diferències rellevants.
Tanmateix, els nois diuen estar d’acord o molt d’acord en que són feliços una mica més que les noies.
La tendència esperada per a aquest indicador és que els infants i adolescents catalans continuïn sentint-se
majoritàriament feliços i que aquells que no se’n senten, puguin tenir motius per estar-ne. De tota manera
podem apuntar que els adolescents catalans de 1er d’ESO se senten, en general, feliços.
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2.3.4. Percentatge d’adolescents que cursen 1er d’ESO que estan d’acord o
molt d’acord amb l’afirmació em sento optimista davant del futur
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Figura 74.

71,4%

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Espanya-Catalunya
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents que cursen primer d’ESO que estan d’acord o molt d’acord amb
l’afirmació “em sento optimista davant del futur”
Denominador: Nombre total d’adolescents que cursen primer d’ESO (mostra)
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
2.2.3 Establir noves actuacions per promoure el benestar dels infants i adolescents
Augment

Percentatge. Segons el sexe. 2012

Figura 75.

Percentatge. Comparativa Espanya-Catalunya.
2012

Anàlisi descriptiva

El 71% dels adolescents que cursen 1er d’ESO es mostren optimistes davant del futur per un 29% que no es
tan entusiasta. Segon sexe no observem diferències rellevants. Tanmateix, les noies es mostren una mica
menys optimistes que els noies (76% els nois per un 72% les noies). En la comparativa Catalunya-Espanya
tampoc s’observen diferències rellevants. No obstant, els adolescents catalans és mostren un pèl mes
optimistes que els espanyols.
La tendència esperada per a aquest indicador és que la proporció d’adolescents que no es mostren
optimistes davant del futur siguin cada vegada menys, doncs significarà que aquests nois i noies tenen
expectatives que els il·lusionen de cara el seu futur.
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2.3.5. Puntuació mitjana en l’Índex General de Benestars subjectiu dels
adolescents que cursen primer d’ESO (puntuació entre 0 i 100 punts)
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Què és l’Índex General de
Satisfacció per Àmbits(IGSA)?

Figura 76.

85,3

Impacte
Infants que cursen primer curs d’ESO
Comparativa Espanya-Catalunya
Puntuació Mitjana
Numerador: Puntuació mitjana en l’Index General de Benestar Subjectiu (de 0 a 100 punts)
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
2.2.3 Establir noves actuacions per promoure el benestar dels infants i adolescents
Manteniment o Augment
És un índex sintètic per mesurar el benestar subjectiu que pot prendre els valors compresos entre 0
i 100 punts i que es construeix a partir de tres escales psicomètriques freqüents en els estudis de
benestar subjectiu: una escala d’ítem únic sobre la Satisfacció Global amb la Vida (SGV), l’escala de
5 ítems Students’ Life Satisfaction (SLSS5) de Huebner (1991) i l’Índex Global de Satisfacció per
Àmbits (IGSA) construït a partir de vuit índex de àmbits de la vida. Per a ampliar la informació veure
l’estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012.

Puntuació mitjana. Segons el sexe. 2012

Figura 77.

Puntuació mitjana. Comparativa Espanya-Catalunya.
2012

Anàlisi descriptiva

La mitjana de benestar Subjectiu entre els adolescents que cursen 1er d’ESO a Catalunya se situa en 85,3
punts sobre 100. No s’observen diferencies segons sexe. Tampoc s’observen diferències rellevants en la
comparativa Catalunya-Espanya. Tanmateix, la mitjana espanyola és lleugerament superior a la mitjana
catalana (85 punts els adolescents catalans per 87 els espanyols). La conclusió general però és que tan els
adolescents catalans com espanyols estan majoritàriament molt satisfets amb les seves vides, això és, tenen
un alt benestar subjectiu.
La tendència esperada per a aquest indicador es que es pugui mantenir en aquests paràmetres i, en el
millor dels casos, pugui augmentar. Doncs això significarà que els adolescents catalans estan
majoritàriament satisfets amb les seves vides.
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En resum:

La taxa de pobresa infantil i risc d’exclusió social dels infants i adolescents a Catalunya és molt
elevada, prop del 30%. Aquesta situació no és única a Catalunya sinó que és una problemàtica
també a nivell espanyol (32,6%) així com a nivell europeu (UE18 25,1%). Cal doncs, prendre les
mesures necessàries per millorar aquesta situació de desigualtat que pateixen pràcticament 3 de
cada 10 infants i adolescents catalans. La Convenció dels drets de l’infant reconeix el dret de tot
infant a un nivell de vida adequat per al seu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i
social. I aquesta situació de pobresa i exclusió limita aquest desenvolupament en tots els sentits.
Dit això, i entrant en col·lectius específics, hi ha algunes dades a destacar més enllà de la pobresa i
l’exclusió social infantil descrites. A Catalunya hi ha un 60% dels joves entre 16 i 19 anys sense
feina, disponible per treballar i que busquen ocupació, que es troben en situació d’atur. Alhora hi
ha un 23% dels joves catalans entre 15 i 29 anys que ni estudien ni treballen quan la proporció
europea (UE21) se situa en el 14%.
D’altra banda, segons les dades d’infants i adolescents que s’escapoleixen de casa seva, veiem
que la dada en el darrer any se situa en 16 escapolits per cada 10.000. Destaca sobretot l’augment
d’aquesta pràctica en els darrers dos anys (s’ha duplicat la taxa). Caldrà seguir aquest indicador
per veure com evoluciona en els propers anys i estudiar-ne les principals causes.
A Catalunya, l’any 2014, hi ha 5 infants de cada 1.000 separats de la seva família amb mesura
protectora per la DGAIA essent una taxa molt estable en els darrers anys.
La taxa dels joves atesos en l’Àrea de suport als joves tutelats i extutelats també se situa en 5
joves de cada 1.000 entre la població que té entre 16 i 21 anys.
L’any 2013, pràcticament 11 infants i adolescents per cada 1.000 foren víctimes d’un fet penal. I
també 11 adolescents i joves entre 14 i 21 anys per cada 1.000 foren atesos per Justícia Juvenil, 8
adolescents entre 14 i 17 anys de cada 1.000 foren detinguts per haver comés un delicte i 11
adolescents entre 14 i 17 anys per cada 1.000 van ser condemnats en sentència ferma pels jutjats
de menors.
La prevalença de discapacitat entre infants i adolescents a Catalunya se situa en el 17 per 1.000.
Essent les discapacitats psíquiques les més freqüents (representen el 60% de totes les
discapacitats entre els infants i els adolescents)
Finalment, podem apuntar que el 90% dels adolescents catalans de primer d’ESO asseguren
sentir-se feliços mentre que la puntuació mitjana de benestar subjectiu d’aquests adolescents se
situa en 85 punts sobre 100, essent una puntuació molt alta que ens permet concloure que, en
general, els adolescents de primer d’ESO a Catalunya estan majoritàriament satisfets amb les
seves vides.
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3.

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA: SALUT

3.1. Conductes saludables i salut autopercebuda
3.1.1. Percentatge d'infants i adolescents d'entre 0 i 14 anys que dorm un
mínim de 10 hores diàries

48,0%

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Impacte
Població de 0 a 14 anys
Sexe, Edat
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d'infants i adolescents d'entre 0 i 14 anys que dormen un mínim de 8 hores
diàries
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents entre 0 i 14 anys
Font d’informació Enquesta de salut de Catalunya 2013. Departament de Salut.
Mesures del PDIIAC 3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018 Augment
Quines són les hores de Segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) es recomana que els nens/es dormin mínim 10
son recomanades per a hores al dia (per exemple de 21h a 7 h) . També es recomana que els adolescents dormin 9 hores al
infants i adolescents? dia (per exemple de 22h a 7 h). (Guia d’ús: Consells per ser una família saludable. Barcelona: Agència
de Salut Pública de Barcelona; 2015)
Figura 78.

Percentatge. Segons el sexe. 2013

Figura 79.

Percentatge. Segons les hores que dormen . 2013

Anàlisi descriptiva

Pràcticament la meitat de la població entre 0 i 14 anys dorm un mínim de 10 hores diàries. Per sexe no
s’observen diferències. Pel que fa al número d’hores que dormen els infants s’observa que
pràcticament la totalitat dorm un mínim de 8 hores mentre que el 75% dorm un mínim de 9 hores
La tendència esperada per a aquest indicador és que en els propers anys es pugui augmentar, en la
mesura del possible, la proporció d’infants que dorm un mínim de 10 hores diàries.
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3.1.2. Percentatge d’infants de 3 a 14 anys que esmorzen cada dia abans de sortir
de casa

95,0%

3.1.3. Percentatge d’adolescents 15 i 21 anys que esmorzen cada dia abans de
sortir de casa

71,8%

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Impacte
Població de 3 a 14 anys i població de 15 a 21 anys
Sexe, Grup d’edat i freqüència
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’infants i adolescents que esmorzen cada dia abans de sortir de casa
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents
Font d’informació Població de 3 a 14 anys. Enquesta de salut de Catalunya 2013. Departament de Salut.
Població de 15 a 21 anys. Enquesta de salut de Catalunya 2012-2013. Departament de Salut.
Mesures del PDIIAC
3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018 Manteniment o Augment
Figura 80.

Percentatge. Segons el sexe. 3 a 14 anys. 2013

Figura 81.

Percentatge. Segons el sexe. 15 a 21 anys.
2012-2013

Anàlisi descriptiva

L’any 2013, el 95% dels infants i adolescents entre 3 i 14 anys esmorzen cada dia abans de sortir de casa
sense que s’observin diferències segons el sexe. Aquest percentatge, en canvi, és inferior entre els
adolescents i joves que tenen entre 15 i 21 anys (72% en el bienni 2012-2013). Segons sexe veiem que un
17% de noies entre 15 i 21 anys no esmorza mai abans de sortir de casa per un 13% de nois.
La tendència esperada per a aquest indicador és que es pugui mantenir el fet que pràcticament la totalitat
dels infants entre 3 i 14 anys han esmorzat abans de sortir de casa mentre que pel que fa a la franja entre
15 i 21 anys caldria que augmentés la proporció de nois i sobretot de noies que surten de casa havent
esmorzat, doncs més del 30% de noies adolescents no esmorza cada dia abans de sortir de casa.
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3.1.4. Percentatge d’infants entre 5 i 14 anys que es raspallen les dents com
a mínim dos cops al dia

56,8%

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Impacte
Població de 5 a 14 anys
Sexe, Classe social
Anual
Percentatge
Numerador: Població entre 5 i 14 anys que es raspalla les dents com a mínim dos cops al dia
Denominador: Població entre 5 i 14 anys
Font d’informació Enquesta de salut de Catalunya 2013. Departament de Salut.
Mesures del PDIIAC 3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018 Augment
Figura 82.

Percentatge. Segons el sexe. 2013

Figura 83.

Percentatge. Segons la classe social. 2013

Anàlisi descriptiva

El 57% dels infants i adolescents entre 5 i 14 anys es raspallen les dents com a mínim dues vegades al dia
mentre que un 33% ho fa una vegada al dia. Al voltant d’un 10% en canvi es raspalla les dents poc sovint
o mai. Segons sexe veiem que un 12% dels nois no es raspalla les dents diàriament per un 7% de les
noies. Segons classe social no observem diferències rellevants.
La tendència esperada per a aquest indicador és que augmentés la proporció d’infants que es renten les
dents com a mínim dues vegades al dia. Cal remarcar però que hi ha pràcticament un 10% de nois i noies
que no es raspalla les dents habitualment i per tant, com a prioritat, caldria posar l’accent en aquests i
sobretot en els nois, que són els que es raspallen les dents amb menys freqüència.
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3.1.5. Percentatge d’infants entre 0 i 14 anys que mengen 5 racions o més de fruita o
verdura al dia

7,7%

3.1.6. Percentatge d’adolescents i joves entre 15 i 21 anys que mengen 5 racions o
més de fruita o verdura al dia

6,7%

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Impacte
Població de 0 a 14 anys i població de 15 a 21 anys
Sexe, Grup d’Edat i Classe social
Anual
Percentatge
Numerador: Població de 0 a 14 i de 15 a 21 que menja 5 racions o més de fruita o verdura al dia
Denominador: Població de 0 a 14 anys i de 15 a 21 anys
Font d’informació Per a la població de 0 a 14 anys. Enquesta de salut de Catalunya 2013. Departament de Salut
Per a la població de 15 a 19. Enquesta de salut de Catalunya 2012-2013. Departament de Salut
Mesures del PDIIAC associades 3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
a l’indicador
Tendència esperada 2018 Augment
Figura 84.

Figura 26.

Percentatge. Segons el sexe. 0 a 14 anys. 2013

Percentatge. Segons el sexe. 15 a 21 anys. 2012-2013

Figura 85.

Percentatge. Segons la classe social. 0 a 14 anys. 2013

Figura 27.

Percentatge. Segons la classe social. 15 a 21 anys.
2012-2013

Anàlisi descriptiva

Tan sols el 8% dels infants entre 0 i 14 anys i el 7% dels adolescents i joves entre 15 i 21 anys fan la ingesta
recomanada de fruita i verdura. Segons sexe veiem que són els nois els que en major mesura mengen cinc o mes
racions de fruita i verdura (10% dels nois per un 6% de les noies entre 0 i 14 anys i un 8% els nois i un 6% les
noies entre 15 i 21 anys). Segons classe social no observem diferències rellevants en cap dels dos grups d’edat.
La tendència esperada per a aquest indicador és que pugui augmentar la proporció d’infants, adolescents i joves
que fan la ingesta recomanada de fruita i verdura, doncs la proporció dels que ho fan actualment és molt baixa.
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3.1.7. Percentatge d'infants d'entre 6 i 14 anys que han participat en jocs
d'esforç físic com a mínim alguns dies, durant les últimes 4 setmanes

79,2%

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Impacte
Població de 6 a 14 anys
Sexe, Classe social
Anual
Percentatge
Numerador: Població de 6 a 14 anys que participat en jocs d'esforç físic com a mínim alguns dies,
durant les últimes 4 setmanes
Denominador: Població de 6 a 14 anys
Font d’informació Enquesta de salut de Catalunya 2013. Departament de Salut
Mesures del PDIIAC 3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018 Augment
Figura 86.

Percentatge. Segons el sexe. 2013

Figura 87.

Percentatge. Segons la classe social. 2013

Anàlisi descriptiva

El 79% dels infants entre 6 i 14 anys han participat en jocs d’esforç físic com a mínim alguns dies en el
darrer mes. Segons sexe veiem que les noies han participat en jocs d’esforç físic menys que els nois. De
fet, s’observa que hi ha el doble de nois que han realitzat jocs d’esforç físic tots els dies o gairebé que
noies (39% els nois per un 19% les noies) mentre que hi ha un 17% de noies que no ha realitzat jocs
d’esforç físic cap dia per un 8% dels nois.
Segons classe social també observem algunes diferències: el 36% dels infants de classe alta han participat
en jocs d’esforç físic tots els dies o gairebé per un 19% dels que pertanyen a la classe baixa. A la inversa
un 19% dels infants que pertanyen a la classe baixa no han realitzat jocs d’esforç físic cap dia per un 10%
de les classe mitjana i alta.
La tendència esperada per a aquest indicador és que aquells nois i noies que han efectuat jocs d’esforç
físic en baixa freqüència o no n’han realitzat puguin realitzar-ne en major freqüència i en aquest sentit,
cal posar l’accent sobretot entre les noies i entre els nois i noies que pertanyen a classes socials més
desafavorides.

Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Juny de 2015

Pàg. 90 / 164

DESPLEGAMENT DEL PACTE PER A LA INFÀNCIA
Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018

Estat de situació de la infància i l’adolescència

3.1.8. Percentatge d’adolescents i joves d'entre 15 i 21 anys que han fet
alguna activitat física o esportiva moderada en el temps de lleure
almenys 10 minuts seguits com a mínim 1 dia a la setmana (bicicleta,
gimnàstica, aeròbic, natació, ball, patinatge o similars)

37,2%

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Impacte
Població de 15 a 21 anys
Sexe, Classe social
Anual
Percentatge
Numerador: Població de 15 a 21 anys que ha fet alguna activitat d'esforç moderat en el temps de lleure
almenys 10 minuts seguits com a mínim 1 dia a la setmana (bicicleta, gimnàstica, aeròbic, natació, ball,
patinatge o similars)
Denominador: Població de 15 a 21 anys
Font d’informació Enquesta de salut de Catalunya 2012-2013. Departament de Salut
Mesures del PDIIAC 3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018 Augment

Figura 88.

Percentatge. Segons el sexe. 2012-2013

Figura 89.

Percentatge. Segons la classe social.
2012-2013

Anàlisi descriptiva

El 37% dels adolescents entre 15 i 21 anys han realitzat alguna activitat d’esforç moderat durant 10
minuts seguits almenys un dia a la setmana. Segons sexe veiem que són els nois els que en major mesura
han realitzat alguna activitat d’esforç moderat: el 25% dels nois ho han fet 3 o més dies a la setmana per
un 11% de les noies. A la inversa, veiem que el 67% de les noies no han realitzat cap activitat d’esforç
moderat a la setmana per un 58% dels nois que tampoc ho ha fet. Segons classe social observem que els
adolescents de classe alta són els que en major mesura han realitzat activitats d’esforç moderat durant la
setmana (44%) mentre que els adolescents que pertanyen a la classe baixa són els que més
freqüentment no han realitzat activitats d’esforç moderat cap dia (68%).
La tendència esperada per a aquest indicador és que pugui augmentar la proporció d’adolescents i joves
que realitzen activitats d’esforç moderat almenys durant 10 minuts com a mínim un dia a la setmana,
doncs la proporció és força baixa, i en aquest sentit, cal posar l’accent sobretot entre les noies i entre els
nois i noies que pertanyen a les classes socials més desafavorides que són els que amb menys freqüència
realitzen activitats d’aquest tipus.
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3.1.9. Percentatge d'infants i adolescents d'entre 0 i 14 anys que tenen una
autopercepció positiva del seu estat de salut
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

96,2%

Impacte
Població de 0 a 14 anys
Sexe
Anual
Percentatge
Numerador: Població de 0 a 14 anys que valora el seu estat de salut com a bo, molt bo o excel·lent
Denominador: Població de 0 a 14 anys
Enquesta de salut de Catalunya 2013. Departament de Salut
3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
2.2.3 Establir noves actuacions per promoure el benestar dels infants i adolescents
Manteniment
Figura 90.

Percentatge. Segons el sexe. 2013

Anàlisi descriptiva

Més del 95% dels infants entre 0 i 14 anys consideren que la seva salut és com a mínim bona. Més d’una
quarta part dels infants entre o i 14 anys consideren la seva salut com a excel·lent. Segons sexe veiem que
pràcticament no hi ha diferències. Tanmateix veiem que les noies consideren que tenen una salut excel·lent
i molt bona una mica per sobre que els nois.
La tendència esperada per a aquest indicador és que es pugui mantenir la proporció d’infants que
consideren que la seva salut és com a mínim bona.
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3.1.10. Percentatge d’adolescents i joves d'entre 15 i 21 anys que tenen una
autopercepció positiva del seu estat de salut
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Figura 91.

95,7%

Impacte
Població de 15 a 21 anys
Sexe, Classe social
Anual
Percentatge
Numerador: Població de 15 a 21 anys que valora el seu estat de salut com a bo, molt bo o excel·lent
Denominador: mostra Població de 15 a 21 anys
Departament de Salut – Enquesta de Salut de Catalunya. 2012-2013.
3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
2.2.3 Establir noves actuacions per promoure el benestar dels infants i adolescents
Manteniment

Percentatge. Segons el sexe. 2012-2013

Figura 92.

Percentatge. Segons la classe social. 2012-2013

Anàlisi descriptiva

El 96% dels adolescents entre 15 i 21 anys valoren el seu estat de salut com a bo, molt bo o excel·lent.
D’aquests, el 65% consideren la seva salut com a molt bona o excel·lent. Segons sexe veiem que els nois
valoren la seva salut com a molt bona o excel·lent en una proporció una mica major que les noies (69% dels
noies per un 61% de les noies). A la inversa veiem que un 6% de noies consideren que el seu estat de salut
és regular o dolent per un 3% dels nois.
Segons classe social també veiem algunes diferències: El 24% dels adolescents entre 15 i 21 anys de classe
alta consideren que el seu estat de salut és excel·lent per un 15% dels adolescents de classe baixa.
La tendència esperada per a aquest indicador és que es pugui mantenir la proporció d’adolescents i joves
que consideren que el seu estat de salut es bo, molt bo o excel·lent en els propers anys. Tanmateix entre
les noies i sobretot entre els nois i noies de les classes socials més desafavorides seria desitjable que
augmentés la proporció de persones amb una autopercepció de l’estat de salut excel·lent.
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3.2. Conductes de risc per a la salut
3.2.1. Taxa de temptativa de suïcidi entre infants i adolescents de 8 a 17 anys,
en el darrer any per cada 100.000 infants
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

20,6 x 100.000

Impacte
Població de 8 a 17 anys
Sexe, Edat, Procedència segons grans grups i Sèrie temporal
Anual
Taxa per 100.000
Numerador: Nombre de temptatives de suïcidi en infants i adolescents de 8 a 17 anys
Denominador: Nombre total d’ infants i adolescents de 8 a 17 anys a Catalunya
Dept. d’Interior. 2013
3.2.1 Establir sistemes de detecció precoç
3.3.2 Assegurar l’atenció dels problemes de salut derivats d’estils de vida o conductes de risc
3.3.4 Millorar l’atenció dels problemes de salut mental dels infants i adolescents
Disminució

Figura 93.

Percentatge. Segons el sexe. 2013

Figura 28.

Percentatge. Segons la procedència
(grans grups). 2013
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Figura 29.

Percentatge. Segons l’edat. 2013

Taxa per 100.000. Sèrie temporal 2010-2013
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Figura 95.

Taxa per 100.000. Segons comarca. 2013

Anàlisi descriptiva

A Catalunya l’any 2013, 21 nois i noies d’entre 8 i 17 anys de cada 100.000 van fer una temptativa de suïcidi.
Segons sexe veiem que són majoritàriament les noies les que s’han suïcidat o han fet una temptativa de
suïcidi. Segons el grup d’edat veiem que l’edat més freqüent en realitzar una temptativa de suïcidi són els
16 anys (28%) seguit dels 15 (20%) i els 14 (17%). Segons la nacionalitat, veiem que són els adolescents de
nacionalitat espanyola els que, en major mesura, han efectuat una temptativa (74%) seguit dels adolescents
originaris d’Amèrica del Sud (16%). Si estudiem les temptatives de suïcidi entre adolescents en els darrers
anys s’observa que hi ha un augment molt important entre els anys 2012 i 2013. Doncs en l’any 2013
pràcticament es dobla la taxa de suïcidis passant de 12 per cada 100.000 a 21 per cada 100.000. Per
comarques s’observa que són el Priorat, el Pallars Jussà i el Solsonès les comarques amb una taxa de
temptativa de suïcidi més elevada. De tota manera, hem de tenir present que aquestes comarques són
comarques amb poca població i per tant, un nombre reduït de casos comporta una taxa elevada.
La tendència esperada per a aquest indicador és que es que es pugui reduir la taxa de temptatives de suïcidi
entre els infants i adolescents catalans. Cal observar si l’augment de la taxa l’any 2013 es deu a un fet
puntual o és una tendència, doncs en aquest segon cas, caldrà posar les eines necessàries per estudiar la
situació i prendre les mesures adients per remetre el número de temptatives entre adolescents.
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3.2.2. Taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs en les adolescents i joves
d'entre 15 i 19 anys
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Figura 96.

13,7‰

Impacte
Noies adolescents i joves d'entre 15 i 19 anys
Edat, Sèrie temporal i Comarca
Anual
Tant per mil
Numerador: Nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs en adolescents i joves d'entre 15 i 19 anys
Denominador: Nombre total d’adolescents i joves d'entre 15 i 19 anys a Catalunya
Informe: La interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya 2013. Dept. de Salut. 2013
3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
3.3.2 Assegurar l’atenció dels problemes de salut derivats d’estils de vida o conductes de risc
Disminució

Percentatge. Segons la nacionalitat de la mare.
2013

Figura 98.

Figura 97.

Taxa per 1.000. Sèrie temporal. 2013

Taxa per 1.000. Segons comarca. 2013

Anàlisi descriptiva

Durant l’any 2013 a Catalunya, 15 noies d’entre 15 i 19 anys per cada 1.000 van dur a terme una interrupció
voluntària del seu embaràs. L’11% del total d’IVE dutes a terme a Catalunya durant l’any foren dutes a terme
per noies d’entre 15 i 19 anys. Segons la nacionalitat de les noies observem que el 66% de les noies que van
efectuar una IVE l’any 2013 eren de nacionalitat espanyola per un 33% que eren de nacionalitat estrangera.
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Observant la taxa d’IVE realitzades en els anys anteriors observem que aquesta taxa és molt estable des de
l’any 2006 i en endavant al voltant del 15 per mil. No obstant observem que l’any 2000 la taxa d’IVE se
situava en l’11 per mil. Per comarques s’observa que el Vallés Occidental (28,7), el Gironès (20,3) i l’Alt
Empordà (17,) són les comarques amb taxes més elevades. A la inversa, a la Val d’Aran, al Pallars Sobirà o al
Priorat no hi ha hagut cap IVE en aquest any.
La tendència esperada per a aquest indicador és que pugui disminuir el nombre d’interrupcions voluntàries
de l’embaràs en els propers anys. Sobretot en aquelles comarques on hem observat que hi ha les taxes més
elevades.

Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Juny de 2015

Pàg. 97 / 164

DESPLEGAMENT DEL PACTE PER A LA INFÀNCIA
Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018

Estat de situació de la infància i l’adolescència

3.2.3. Taxa de parts entre adolescents de 14 a 17 anys

2,7‰

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Impacte
Noies adolescents i joves d'entre 14 i 17 anys
Grup d’edat i Procedència (grans grups)
Anual
Taxa per 1.000
Numerador: Nombre de parts en adolescents de 14 a 17 anys
Denominador: Nombre total d’adolescents entre 14 i 17 anys
Mesures del PDIIAC 3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
associades a l’indicador 3.3.2 Assegurar l’atenció dels problemes de salut derivats d’estils de vida o conductes de risc
Font d’informació Dept. de Salut. 2013
Figura 99.

Taxa per 1.000. Segons grup d’edat. 2013

Figura 100. Percentatge. Segons Procedència (grans grups) i grup
d’edat. 2013

Anàlisi descriptiva

Pràcticament 3 adolescents d’entre 14 i 17 anys per cada 1.000 van ser mares a Catalunya l’any 2013.
Segons la procedència s’observa que la nacionalitat espanyola és la més freqüent. Tot i això, són les
adolescents originàries de l’Amèrica Central i del Sud les que amb major mesura han estat mares
adolescents doncs el pes que tenen en aquesta franja d’edat triplica el pes total de parts que tenen les
dones d’aquesta procedència a Catalunya. En el mateix sentit les adolescents originàries de la resta d’Europa
també tenen una proporció de parts molt més gran entre la franja de 14 a 17 anys que no pas entre el pes
total que tenen les dones de 14 a 49 anys d’aquesta procedència.
La tendència esperada per a aquest indicador és que la taxa de parts entre adolescents pugui disminuir en
els propers anys. I en aquest sentit, cal posar èmfasi sobretot en les adolescents originàries de l’Amèrica
Central i del Sud que són les que amb major proporció donen a llum en edats adolescents.
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3.2.4. Percentatge d'infants i adolescents d'entre 0 i 14 anys que tenen un pes
normal en el darrer any
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Com es mesura el pes?

60,2%

Impacte
Població de 0 a 14 anys
Sexe, Classe social
Anual
Percentatge
Numerador: Població de 0 a 14 anys
Denominador: Població de 0 a 14 anys
Enquesta de salut de Catalunya 2013. Departament de Salut
3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
3.3.2 Assegurar l’atenció dels problemes de salut derivats d’estils de vida o conductes de risc
Augment
A partir del pes i la talla declarats, s’estima l’índex de massa corporal (IMC) de la població entre 0 i 17 anys,
d’acord amb les taules de l’OMS. Les taules es poden consultar a:
Per al grup d’edat de 5 a 19 anys:
http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/index.html
Per al grup d’edat de 0 a 2 anys i de 2 a 5 anys:
http://www.who.int/childgrowth/standards/bmi_for_age_field/en/index.html

Figura 101. Percentatge. Segons el sexe. 0 a 14 anys. 2013

Figura 102. Percentatge. Segons la classe social. 0 a 14 anys.
2013

Anàlisi descriptiva

El 60% dels infants catalans tenen un pes normal mentre que el 36% te excés de pes, o bé té sobrepès, o bé
obesitat. Tan sols el 4% dels infants tenen infrapès. Segons sexe s’observa que els nois tenen en major mesura
obesitat que les noies (17% els nois per un 12% les noies) Segons classe social s’observen algunes diferències:
el 73% dels infants de classe alta tenen un pes normal per un 58% dels infants de classe baixa. Els infants de
classe baixa, en canvi, tenen en major freqüència tan sobrepès com obesitat respecte a la resta de classes
socials.
La tendència esperada per a aquest indicador és que pugui augmentar la proporció d’infants que tinguin un
pes normal i, per tant, que pugui disminuir el nombre d’infants que tenen sobrepès o obesitat. En aquest
sentit cal posar l’accent entre les classes socials més desafavorides que són les que en major proporció tenen
infants amb sobrepès o obesitat.
.
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3.2.5. Percentatge d’adolescents i joves d'entre 15 i 19 anys que tenen un pes
normal en el darrer any
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Com es mesura el pes?

79,7%

Impacte
Població de 15 a 19 anys
Sexe, Classe social
Anual
Percentatge
Numerador: Població de 15 a 19 anys que tenen un pes normal en el darrer any
Denominador: Població de 15 a 19 anys
Enquesta de salut de Catalunya 2012-2013. Departament de Salut
3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
3.3.2 Assegurar l’atenció dels problemes de salut derivats d’estils de vida o conductes de risc
Augment
A partir del pes i la talla declarats, s’estima l’índex de massa corporal (IMC) de la població entre 0 i 17 anys,
d’acord amb les taules de l’OMS. Les taules es poden consultar a:
Per al grup d’edat de 5 a 19 anys:
http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/index.html
Per al grup d’edat de 0 a 2 anys i de 2 a 5 anys:
http://www.who.int/childgrowth/standards/bmi_for_age_field/en/index.html

Figura 103. Percentatge. Segons el sexe. 15 a 19 anys. 2012-2013

Figura 104. Percentatge. Segons la classe social. 15 a 19 anys.
2012-2013

Anàlisi descriptiva

El 82% dels adolescents entre 15 i 21 anys tenen pes normal mentre que el 14% té o bé sobrepès o bé
obesitat. Segons sexe no observem diferències rellevants. Segons classe social s’observen algunes diferències:
el 91% dels adolescents de classe alta tenen normopès per un 76% dels adolescents de classe baixa. A la
inversa, el 20% dels adolescents de classe baixa tenen sobrepès.
La tendència esperada per a aquest indicador és que pugui augmentar la proporció d’ adolescents que tinguin
un pes normal i, per tant, que pugui disminuir el nombre d’adolescents que tenen sobrepès o obesitat. En
aquest sentit cal posar l’accent entre les classes socials més desafavorides que són les que en major proporció
tenen infants amb sobrepès o obesitat.
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3.2.6. Percentatge d’adolescents i joves d'entre 15 i 21 anys que no s'han
iniciat en l'hàbit de fumar tabac
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

72,3%

Impacte
Població de 15 a 21 anys
Sexe, Classe social
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents i joves d'entre 15 i 21 anys que no són bevedors de risc
Denominador: Població de 15 a 21 anys
Enquesta de salut de Catalunya 2012-2013. Departament de Salut
3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
3.2.1 Establir sistemes de detecció precoç
Augment

Figura 105. Percentatge. Segons el sexe. 2012-2013

Figura 106. Percentatge. Segons la classe social. 2012-2013

Anàlisi descriptiva

El 72% dels adolescents entre 15 i 21 anys no s’han iniciat mai en l’hàbit del tabac, un 24% són fumadors
habituals mentre que un 4% són ex-fumadors. Segons sexe i classe social no observem pràcticament
diferències en el fet de ser fumador o no ser-ho.
La tendència esperada per a aquest indicador és que es pugui reduir la proporció d’adolescents i joves que
són fumadors i, per tant, mirar d’evitar que els adolescents s’iniciïn en aquesta conducta. Alhora, cal
incentivar que aquells adolescents que són fumadors habituals deixin aquesta conducta tan perjudicial per a
la seva salut.
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3.2.7. Percentatge d’adolescents i joves d'entre 15 i 21 anys que no són bevedors
de risc
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC associades a
l’indicador
Tendència esperada 2018
Que s’entén per consum de risc
d’alcohol?

93,4%

Impacte
Població de 15 a 21 anys
Sexe, Classe social
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents i joves d'entre 15 i 21 anys que no són bevedors de risc
Denominador: Nombre total d’adolescents i joves de la mostra
Departament de Salut – Enquesta de Salut de Catalunya. 2012-2013.
3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
3.2.1 Establir sistemes de detecció precoç
3.3.2 Assegurar l’atenció dels problemes de salut derivats d’estils de vida o conductes de risc
Augment
Consum de risc d’alcohol: en la població de 15 anys i més, s’ha categoritzat per unitat de consum diari
d’alcohol, estimada a partir de l’estandardització del tipus de beguda alcohòlica consumida (UBE) 1 i del
patró de consum al llarg de la setmana, diferenciant si la ingesta es realitza durant els dies feiners o els
caps de setmana.
Equivalència

Tipus de consumició
i unitats

Freqüència de consum
setmanal els dies feiners
(de dilluns a dijous)

Freqüència de consum
setmanal els caps de
setmana
(de divendres a diumenge)

1 consumició de cervesa (got, gerra, ampolla o llauna)
1 consumició de vi, cava o similars (got o copa)
1 consumició de cigalons, vermut, xopets, licors de fruita
(gotet o copa)
1 consumició de whisky, conyac, rom, aiguardents, combinats i
similars (copes o gots)

1 UBE
1 UBE

Cap dia feiner

x 0,00

Menys d’1 dia feiner per mes
1-3 dies feiners per mes
1 dia feiner per setmana
2 dies feiners per setmana
3 dies feiners per setmana
Tots els dies feiners
Mai
Menys d’1 cap de setmana al mes
1 cap de setmana al mes
2 caps de setmana al mes
3 caps de setmana al mes
Tots els caps de setmana

1 UBE
2 UBE

x 0,25
x 0,50
x 1,00
x 2,00
x 3,00
x 4,00
x 0,00
x 0,125
x 0,25
x 0,50
x 0,75
x 1,00

En els homes es considera consum setmanal d’alcohol igual o superior a 28 UBE (UBE=10 grams
d’alcohol pur). I en les dones, un consum setmanal igual o superior a 17 UBE. A més, per als homes i les
dones es considera consum de risc haver pres cinc consumicions d’alcohol seguides almenys un cop al
mes durant els darrers 12 mesos. A partir d’aquestes unitats el consum d’alcohol s’agrupa en tres
categories
Categories

Definició

No bevedor

No ha consumit alcohol en els darrers 12 mesos.

Bevedor de baix risc

Menys de 28 unitats/setmana els homes i menys de 17 unitats/setmana les dones.

Bevedor de risc

Igual o més de 28 unitats/setmana els homes, i igual o més de 17 unitats/setmana les
dones, o 5 consumicions seguides almenys un cop al mes.
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Figura 107. Percentatge. Segons el sexe. 2012-2013

Figura 108. Percentatge. Segons la classe social. 2012-2013

Anàlisi descriptiva

A Catalunya el 93% dels adolescents que tenen entre 15 i 21 anys no són bevedors de risc per un 7% que, en
canvi, si que ho són. Segons sexe veiem que un 9% dels nois són bevedors de risc per un 5% de les noies. Al
voltant del 55% de nois i noies són, en canvi, bevedors de baix risc. Finalment, el 40% de noies són no
bevedores per un 35% de nois. Segons classe social s’observa que on hi ha una major proporció d’adolescents
que són bevedors de risc és la classe mitjana. La classe alta és qui té una menor proporció de no bevedors i de
bevedors de risc i la que té una major proporció de bevedors de baix risc.
La tendència esperada per a aquest indicador és que la proporció de bevedors de risc pugui disminuir. I en
aquest sentit cal posar l’accent entre els nois, doncs aquests pràcticament doblen les noies en aquesta
conducta de risc tan perjudicial tan per a la seva salut com, a mitjà i llarg termini per a la seva inclusió social.
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3.2.8. Percentatge d’adolescents i joves d'entre 15 i 21 anys que no han patit
cap accident en el darrer any
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Quins tipus d’accident han
estat contemplats?

80,9%

Impacte
Població de 15 a 21 anys
Sexe, Classe social, Número d’accidents
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents i joves d'entre 15 i 21 anys que han patit almenys un accident
Denominador: Nombre total d’adolescents i joves de la mostra
Departament de Salut – Enquesta de Salut de Catalunya. 2012-2013.
3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
3.3.2 Assegurar l’atenció dels problemes de salut derivats d’estils de vida o conductes de risc
Augment
Caigudes; cremades; cops, talls, intoxicacions, accidents de trànsit com a vianants o conductors o passatgers,
mossegades o agressions d'animals, altres.

Figura 109. Percentatge. Segons el sexe. 2012-2013

Figura 110. Percentatge. Segons la classe social. 2012-2013

Figura 111. Percentatge. Segons el nombre d’accidents. 2012-2013

Anàlisi descriptiva

El 81% dels adolescents i joves entre 15 i 21 anys asseguren no haver patit cap dels accidents contemplats en
el darrer any mentre que el 21% restant n’ha patit com a mínim un. Segons sexe s’observa que els nois han
patit almenys un accident dels contemplats en major mesura que les noies (el 25% dels nois n’han patit algun
per un 13% de les noies). Segons classe social no observem diferències rellevants. Tanmateix, veiem que són
els adolescents i joves de classe mitjana els que tenen un percentatge lleugerament superior a la resta pel que
fa a l’haver patit un accident (20% entre la classe mitjana i 16% entre les classes alta i baixa).
La tendència esperada per a aquest indicador és que pugui augmentar la proporció d’adolescents i joves que
no pateixen accidents en els propers anys.
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3.3. Salut física i salut mental
3.3.1. Taxa d’infants de 0 a 5 anys atesos en els centres de desenvolupament
infantil i atenció precoç (CDIAP)

75,5‰

Tipologia d’indicador
Població
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Impacte
Població de 0 a 5 anys
Anual
Tant per 1000
Numerador: Nombre d’infants de 0 a 5 anys atesos en els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç
(CDIAP)
Denominador: Nombre total d’infants de 0 a 5 anys a Catalunya
Font d’informació Dept. Benestar Social i Família. 2013
Mesures del PDIIAC 3.2.1 Establir sistemes de detecció precoç
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018 -

Taula 4. Nombre d’infants atesos i taxa per 1.000. 2013
Catalunya

Nombre d'infants atesos
2013
37.604

Pobl. 0-5 a Catalunya

Taxa x 1.000

497.970

75.5

Figura 112. Taxa per 1.000. Segons comarca. 2013

Anàlisi descriptiva

Durant l’any 2103 en els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç es van atendre 76 infants entre
0 i 5 anys de cada 1.000 infants catalans. Per comarques s’observa que l’Alt Urgell (195,5) i del Garraf (179,8) i
l’Anoia (139,3) són les que tenen una taxa d’infants atesos més elevada. A la inversa, la Conca de Barberà (0)
no ha tingut cap infant ates per CDIAP, el Priorat (23) i el Barcelonès (38) són les comarques amb la taxes més
baixes.
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3.3.2. Taxa d’infants i adolescents d’entre 0 a 17 anys víctimes de
maltractament segons denúncia, en el darrer any, per cada 10.000
infants i adolescents
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

7,7 x 10.000

Impacte
Població de 0 a 17 anys
Sexe, Edat, Procedència segons grans grups i Sèrie temporal
Anual
Taxa per 10.000
Numerador: Nombre d’infants i adolescents de 0 a 17 anys víctimes de maltractament
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents de 0 a 17 anys a Catalunya
Dept. d’Interior. 2013
3.2.1 Establir sistemes de detecció precoç
3.3.3 Garantir una atenció de qualitat en el maltractament i l’abús sexual infantil i adolescent
Disminució

Figura 113. Percentatge. Segons el sexe. 2013

Figura 114. Percentatge. Segons grup d’edat. 2013

Figura 115. Percentatge. Segons la procedència (grans grups).
2013

Figura 116. Nombre de víctimes de maltractament infantil
segons denúncia. Sèrie temporal 2010-2013
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Figura 117. Taxa per 10.000. Segons comarca

Anàlisi descriptiva

Pràcticament 8 infants i adolescents de cada 1000 han estat víctimes de maltractament infantil segons el
registre del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya l’any 2013. Segons sexe s’observa que
les noies han estat víctimes de maltractament infantil en major mesura que els nois, doncs el 57% han estat
noies. S’observa que a mesura que augmenta també augmenta la proporció de víctimes de maltractament.
Així, la meitat de víctimes de maltractament entre els menors de 18 anys eren majors de 12 anys. Segons la
procedència veiem que la nacionalitat més prevalent és la nacionalitat espanyola (78,9%) seguit dels infants
i adolescents que procedeixen de l’Amèrica del Sud (7,3%). Segons la sèrie temporal s’observa que el
número de maltractaments infantils denunciats ha augmentat en els darrers anys. Així, entre l’any 2010 i
2013 aquestes denúncies han augmentat un 42,6%. Per comarques s’observa que el Pallars Sobirà (35,1), la
Cerdanya (28,3) i el Pallars Jussà (19,6) són les comarques amb una taxa més elevada. De tota manera cal
tenir present que aquestes tres comarques són comarques poc poblades i pocs casos denunciats fan que la
taxa sigui elevada. A la inversa, a la Terra Alta, a l’Alta Ribagorça, a la Val d’Aran i a la Garrotxa no es va
registrar cap cas.
La tendència esperada per a aquest indicador és que en els propers anys es pugui reduir el nombre
d’infants i d’adolescents que són víctimes de maltractament. I en aquest sentit cal posar l’accent entre les
noies, les edats adolescents i fer un seguiment de les comarques amb taxes més elevades per observar si
han estat casos puntuals d’un any concret o si efectivament hi ha una problemàtica en aquests territoris.
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3.3.3. Incidència d’infants i adolescents víctimes de maltractament infantil
protegits per cada 10.000 infants i adolescents
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

6,8 x10.000

Impacte
Població de 0 a 17 anys
Sexe, Grup edat, Sèrie temporal i Comarca
Anual
Tant per 10.000
Numerador: Nombre de nous infants i adolescents de 0 a 17 anys víctimes de maltractament infantil tutelats
en el darrer any
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents de Catalunya
Dept. Benestar Social i Família – DGAIA. 2014
3.2.1 Establir sistemes de detecció precoç
3.3.3 Garantir una atenció de qualitat en el maltractament i l’abús sexual infantil i adolescent
Disminució

Figura 118. Percentatge. Segons el sexe. 2014

Figura 119. Percentatge. Segons el Grup edat. 2014

Figura 120. Taxa per 10.000. Sèrie temporal. 2011-2014.
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Figura 121. Taxa per 10.000. Segons comarca. 2014

Anàlisi descriptiva

L’any 2014 pràcticament 7 infants i adolescents per cada 10.000 van ser tutelats per la DGAIA per haver patit
algun tipus de maltractament infantil. Segons sexe pràcticament no s’observen diferències. Tanmateix, les
noies han estat víctimes de maltractament lleugerament per sobre que els nois. Segons el grup d’edat
s’observa que a mesura que augmenta l’edat hi ha una major detecció de maltractament infantil. Aquest fet
s’evidencia sobretot en el grup d’edat entre els 15 a 17 anys, doncs és l’edat més prevalent (28,8%). Si
estudiem la sèrie temporal s’observa que en els darrers dos any la taxa se situa en 6,8 infants de cada 1000. En
els anys anteriors aquesta taxa és un pèl inferior. És probable que aquesta diferència vingui donada perquè a
partir de 2012 la font d’informació Sini@ és més precisa i discrimina millors les situacions de maltractament
infantil.
Segons la comarca s’observen algunes diferències. S’observa que algunes comarques no han registrat cap
situació de maltractament infantil que hagi comportat l’assumpció de les funcions tutelars per part de la
DGAIA: Val d’Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i la Cerdanya. A la inversa, s’observa que el Priorat, el
Montsià, el Solsonès o l’Urgell són les comarques amb una major incidència. De tota manera, hem de tenir
present que aquestes comarques són comarques amb poca població i per tant, un nombre reduït de casos de
maltractament infantil comporta una taxa elevada.

Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Juny de 2015

Pàg. 109 / 164

DESPLEGAMENT DEL PACTE PER A LA INFÀNCIA
Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018

Estat de situació de la infància i l’adolescència

3.3.4. Percentatge d’adolescents i joves entre 15 i 21 anys que pateix o ha
patit depressió o ansietat
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

7,0%

Impacte
Població de 15 a 21 anys
Sexe, Classe social
Anual
Percentatge
Numerador: Població de 15 a 21 anys que pateix o ha patit depressió o ansietat
Denominador: Població de 15 a 21 anys
Enquesta de salut de Catalunya 2012-2013. Departament de Salut.
3.2.1 Establir sistemes de detecció precoç
3.3.4 Millorar l’atenció dels problemes de salut mental dels infants i adolescents
Disminució

Figura 122. Percentatge. Segons el sexe. 2012-2013.

Figura 123. Percentatge. Segons la classe social. 2012-2013.

Anàlisi descriptiva

En el bienni 2012-2013El 7% dels adolescents i joves entre 15 i 21 anys pateixen o han patit depressió o
ansietat. Segons sexe s’observa que les noies tenen una prevalença de tenir depressió o ansietat una mica
superior als nois (8,4% les noies per un 5,7% els nois). Segons la classe social veiem que són els adolescents i
joves que pertanyen a la classe mitjana els que en major mesura pateixen o han patit depressió o ansietat.
La tendència esperada per a aquest indicador és que es pugui reduir la prevalença d’adolescents i joves amb
depressió o ansietat. I en aquest sentit cal posar l’accent entre les noies que són les que tenen una major
prevalença.
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3.3.5. Percentatge d’adolescents i joves de 15 a 21 anys amb risc de patir
algun trastorn mental
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Com s’ha calculat el risc de
patir un trastorn mental?

9,4%

Impacte
Població de 15 a 21 anys
Sexe, Classe mitjana
Anual
Percentatge
Numerador: Població de 15 a 21 anys amb risc de patir algun trastorn mental
Denominador: Població de 15 a 21 anys
Enquesta de salut de Catalunya 2012-2013. Departament de Salut.
3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
3.2.1 Establir sistemes de detecció precoç
3.3.4 Millorar l’atenció dels problemes de salut mental dels infants i adolescents
Disminució
S’estima a partir de la versió reduïda i adaptada del qüestionari GHQ-12 de Goldberg10 per a la detecció de
morbiditat psicològica, no psicòtica, i possibles casos de trastorns psiquiàtrics en població de 15 anys i més
que respon directament al qüestionari. Aquest instrument mesura la probabilitat de patir un trastorn mental
en el moment de l’entrevista a partir de la detecció de l’ansietat, la depressió i l’insomni. La referència
temporal de les preguntes és els últims 30 dies. Aquest qüestionari no està dissenyat per fer diagnòstics
clínics o cribratges, ni té validesa per a la detecció de simptomatologia crònica, i tampoc no dóna informació
sobre la gravetat o el tipus de trastorn mental.

Figura 124. Percentatge. Segons el sexe. 2012-2013

Figura 125. Percentatge. Segons la classe social. 2012-2013

Anàlisi descriptiva

S’observa que el 9,4% dels adolescents entre 15 i 21 anys tenen risc de patir mala salut mental. Segons sexe
veiem que les noies tenen un major risc de patir mala salut mental que els nois (12% les noies per un 7% els
nois). Segons classe social veiem que són els adolescents que pertanyen a la classe social baixa els que tenen
un menor risc de patir mala salut mental (5% la classe social baixa per 11% i 12% la classe social alta i mitjana,
respectivament).
La tendència desitjable per a aquest indicador és que pugui disminuir en els propers anys. I en aquest sentit cal
posar l’accent entre les noies ja que són el col·lectiu amb una major probabilitat de patir un trastorn mental
així com els adolescents de classe alta i classe mitjana que tenen el doble de risc de patir un trastorn mental
que els adolescents que pertanyen a les classes socials més desafavorides.
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3.3.6. Taxa d’infants i adolescents atesos en centres de salut mental infantojuvenil (CSMIJ) en el darrer any
Tipologia d’indicador
Població
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Què és un CSMIJ?

42,6‰

Impacte
Població de 0 a 17 anys
Anual
Taxa per mil
Numerador: Nombre d’infants i adolescents de 0 a 17 anys atesos en centres de salut mental infanto-juvenil
(CSMIJ) en el darrer any
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents de 0 a 17 anys a Catalunya
Departament de Salut- 2013
3.2.1 Establir sistemes de detecció precoç
3.3.4 Millorar l’atenció dels problemes de salut mental dels infants i adolescents
Els CSMIJ són Centres de Salut Mental Infanto-Juvenil (de 0 a 18 anys) on s’ofereix atenció ambulatòria
especialitzada en l’àmbit de la prevenció, diagnòstic i tractament en salut mental. La seva funció és oferir
atenció psiquiàtrica, psicològica, seguiment d’infermeria, treball social i suport a les famílies.

Anàlisi descriptiva

42 infants i adolescents de cada 1.000 foren atesos per un serveis de salut mental infanto-juvenil (CSMIJ) a
Catalunya l’any 2013.
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3.3.7. Percentatge d’adolescents i joves entre 15 i 21 anys que han pres algun
medicament en els darrers 2 dies
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

37,6%

Impacte
Població de 15 a 21 anys
Sexe, Classe social
Anual
Percentatge
Numerador: Població de 15 a 21 anys que ha pres algun medicament en els darrers dos dies
Denominador: Població de 15 a 21 anys
Enquesta de salut de Catalunya 2012-2013. Departament de Salut.
3.1.2 Fomentar estils de vida i hàbits saludables
3.3.2 Assegurar l’atenció dels problemes de salut derivats d’estils de vida o conductes de risc
Disminució

Figura 126. Percentatge. Segons el sexe. 2012-2013.

Figura 127. Percentatge. Segons la classe social. 2012-2013.

Anàlisi descriptiva

El 38% dels adolescents i joves entre 15 i 21 anys havien pres algun medicament en els darrers dos dies abans
de respondre el qüestionari. S’observa que les noies havien pres algun medicament en major mesura que els
nois (el 44% de les noies havien pres un medicament per un 32% dels nois). Segons classe social les diferències
no són rellevants.
La tendència esperada per a aquest indicador és que pugui disminuir en els propers anys. I en aquest sentit, cal
posar l’accent en les noies que són les que en major mesura consumeixen medicaments.
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3.3.8. Percentatge d’adolescents i joves entre 15 i 21 anys amb un trastorn
crònic autopercebut
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Què entenem per trastorn
crònic autopercebut?

18,5%

Impacte
Població de 15 a 21 anys
Sexe, Classe social
Anual
Percentatge
Numerador: Població de 15 a 21 que tenen com a mínim un trastorn crònic
Denominador: Població de 15 a 21 anys
Enquesta de salut de Catalunya 2012-2013. Departament de Salut.
3.2.1 Establir sistemes de detecció precoç
3.3.1 Millorar la qualitat de vida dels infants que tenen malalties cròniques i de llarga durada
Disminució
s’estima a partir de la pregunta del mòdul mínim de salut de l’Enquesta europea de salut EHIS9 , que
pregunta a la persona entrevistada si “pateix alguna malaltia o problema de salut crònic” (entès com aquell
que dura o s’espera que duri sis mesos o més).

Figura 128. Percentatge. Segons el sexe. 2012-2013.

Figura 129. Percentatge. Segons la classe social. 2012-2013.

Anàlisi descriptiva

Un 18% dels adolescents i joves entre 15 i 21 anys tenen com a mínim un trastorn crònic sense que observem
diferències rellevants segons sexe. Segons classe social tampoc observem diferències rellevants. Tanmateix,
s’observa que els adolescents de classe social mitjana tenen una menor freqüència de patir un trastorn crònic
autopercebut que la resta de classes socials estudiades.
La tendència esperada per a aquest indicador és, en la mesura del possible, que pugui disminuir la proporció
d’adolescents que pateixen un trastorn crònic.
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En resum:

La meitat de la població infantil dorm com a mínim 10 hores diàries que són les hores de son
recomanades per als infants. Si bé, també és cert que pràcticament la totalitat d’infants menors de
14 anys dormen un mínim de 8 hores diàries i pràcticament tots ells esmorzen cada dia abans de
sortir de casa.
Alhora, hem observat un percentatge molt baix d’infants i adolescents que ingereixen cinc racions o
més de fruita o verdura al dia, conducta que es considerada com un bon hàbit. D’altra banda, més
d’una tercera part dels infants catalans entre 0 i 14 anys tenen obesitat o sobrepès.
Seguint amb les conductes saludables, destaca la baixa proporció d’adolescents i joves entre 15 i 21
anys que realitzen una activitat física o esportiva, almenys 10 minuts, un dia a la setmana i sobretot
les noies (prop del 70% de noies no realitzen activitats d’esforç moderat cap dia a la setmana).
Pel que fa a les conductes de risc per a la salut s’observa que una quarta part dels adolescents i
joves catalans són fumadors mentre que prop d’un 7% son bevedors de risc.
Una dada que ha augmentat molt en l’any 2013, i que caldrà estudiar amb deteniment són les
temptatives de suïcidi entre els adolescents catalans, doncs s’ha doblat en l’any 2013 respecte l’any
anterior situant-se en 20 casos per cada 100.000.
Pel que fa a la salut física, s’observa que un 19% dels adolescents i joves entre 15 i 21 anys tenen un
trastorn crònic autopercebut.
La incidència de maltractament infantil i adolescent se situa en 8 infants i adolescents per cada
10.000 durant l’any 2013 pel que fa al registre de denúncies mentre que se situa en 7 infants i
adolescents per cada 10.000 si en fixem amb els nois i noies que han estat protegits per la DGAIA
víctimes de maltractament infantil durant l’any 2014.
Pel que fa a la salut mental veiem que pràcticament un 10% dels adolescents i joves entre 15 i 21
anys es troben en risc de patir algun trastorn mental, mentre que el 7% ha patit o pateix depressió
o ansietat. Finalment, podem anotar que l’any 2014 es van atendre en el CSMIJ 43 adolescents per
cada 1.000 adolescents.
Pràcticament la totalitat dels infants i adolescents catalans tenen una autopercepció del seu estat
de salut positiva.
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4.

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA: EDUCACIÓ I VALORS

4.1. Escolarització
4.1.1. Percentatge d’infants de 0 a 2 anys matriculats en l’educació infantil
(1er cicle) en el darrer curs
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

37,6%

Impacte
Població de 0 a 2 anys
Sexe, Comparativa Espanya-Catalunya i mitjana europea i Comarca
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’infants de 0 a 2 anys matriculats en l’educació infantil (1er cicle) en el darrer curs
Denominador: Nombre total d’infants de 0 a 2 anys
Dept. d’Ensenyament. Estadístiques del Curs 2012-2013. Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de
Catalunya. Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.2014
4.2.3 Garantir l’atenció a la diversitat
5.1.1 Mesures de suport a les famílies en la petita infància
5.1.3 Garantir l’accessibilitat en condicions d’igualtat als serveis de 0 a 3 anys
-

Figura 130. Percentatge. Segons el sexe. Curs 2012-2013

Figura 131. Percentatge. Comparativa Catalunya- Espanya, mitjana
europeaUE-21 i Països OCDE. Curs 2011-2012

Figura 132. Percentatge. Segons comarca. Curs 2012-2013
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Anàlisi descriptiva

El 37,6% dels infants que tenen entre 0 i 2 anys a Catalunya estan matriculats en l’educació infantil de
1er cicle sense que observem diferencies per sexe. Hi ha pocs països que proporcionin informació sobre
l’escolarització dels infants amb edats compreses entre els 0 i 2 anys. Catalunya, amb un percentatge
d’escolarització del 37,6%, és la capdavantera en aquesta taxa. Supera Espanya (30,7%) en més de sis
punts percentuals i quasi dobla el percentatge de Bèlgica (17,10%). En contraposició, Luxemburg només
escolaritza l’1,89% de la població d’aquest tram d’edat i Dinamarca, el 0,34%. L’escolarització en aquest
tram d’edat a Eslovènia i Suïssa és nul·la.
Segons comarca s’observen també algunes diferències. Les comarques amb un percentatge d’infants
menors de 3 anys matriculats són el Priorat (17,4%), el Montsià (22,1%) i el Garraf (25,5%). A la inversa,
les comarques amb una proporció d’infants entre 0 i 2 anys escolaritzats són el Pallars Sobirà (53,6%), el
Ripollès (52,3%) i el Berguedà (49,0%)

Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Juny de 2015

Pàg. 117 / 164

DESPLEGAMENT DEL PACTE PER A LA INFÀNCIA
Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018

Estat de situació de la infància i l’adolescència

4.1.2. Percentatge d'alumnes escolaritzats als 17 anys
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació

Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Que entenem per
escolarització als 17 anys?

89,9%

Impacte
Població de 17 anys
Sexe, Sèrie temporal, Comarca; franja 15-19 anys: Sexe i Comparativa amb Espanya i mitjana europea
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d'alumnes escolaritzats als 17 anys
Denominador: Nombre total de persones de 17 anys
Dept. d’Ensenyament. Estadístiques curs 2012-2013 i IDESCAT.
Per a l’escolarització de 15 a 19 anys: Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de Catalunya. Consell Superior
d’Avaluació del Sistema Educatiu. 2014.
4.2.1 Implicar els agents educatius en el seguiment escolar dels infants i adolescents
4.2.2 Millorar el desenvolupament personal i l’assoliment dels aprenentatges
Manteniment
Són nois i noies que tenen disset anys i estan escolaritzats en algun tipus de formació, incloent la formació no
reglada. Els ensenyaments no reglats fan referència als ensenyaments no oficials no regulats per la llei , aquests
culminen els seus estudis amb l'expedició d'un diploma o certificat propi del centre que els imparteix.
Figura 133. Percentatge. Sèrie temporal. cursos 2008-09 -2012-13

Figura 134. Escolarització 15-19 anys. Percentatge. Segons el sexe.
Curs 2012- 2013

Figura 135. Escolarització 15-19 anys. Percentatge. Comparativa
Espanya-Catalunya i mitjana europea. Curs 2012-2013.

Anàlisi descriptiva

La taxa d’escolarització als 17 anys a Catalunya se situa en el curs 2012-2013 en el 89%. Aquest percentatge és el
més elevat del període estudiat (curs 2008-2009; 2012-2013). En tot aquest període s’observa que la taxa
d’escolarització se situa pràcticament sempre per sobre del 80%.
Si ens fixem amb el percentatge d’escolarització en la franja de 15 a 19 anys s’observa que tot i que les diferències
són menors, també hi ha més noies escolaritzades que nois. Si comparem les dades catalanes amb Espanya i
Europa s’observa que la proporció d’adolescents entre 15 i 19 anys escolaritzats és molt similar. Segons
comarques s’observen algunes diferències territorials pel que fa a la taxa d’escolarització als 17 anys
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La tendència esperada per a aquest indicador és que la proporció d’adolescents escolaritzats als 17 anys pugui
mantenir-se en les proporcions actuals en els propers anys.
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4.1.3. Percentatge d'alumnes estrangers escolaritzats en l’educació post
obligatòria (CFGM i Batxillerat)

13,8%

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació

Impacte
Adolescents de nacionalitat estrangera
Nivell educatiu i procedència (grans zones)
Anual
Percentatge
Mitjana entre la proporció d’alumnes estrangers escolaritzats a CFGM i Batxillerat
Dept. d’Ensenyament. Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de Catalunya. Consell Superior d’Avaluació del
Sistema Educatiu.2014
Mesures del PDIIAC 4.2.1 Implicar els agents educatius en el seguiment escolar dels infants i adolescents
associades a l’indicador 4.2.2 Millorar el desenvolupament personal i l’assoliment dels aprenentatges
4.2.3 Garantir l’atenció a la diversitat
Tendència esperada 2018 Augment
Figura 136. Percentatge. Segons nivell educatiu. Curs 20122013

Figura 137. Percentatge. Segons nivell educatiu i procedència
(grans zones). Curs 2012-2013.

Anàlisi descriptiva

L’alumnat de nacionalitat estrangera en l’Educació Secundària Obligatòria representa el 16% del total
d’alumnes matriculats. S’observa que aquest percentatge es redueix 5 punts percentuals pel que fa a la
proporció d’alumnes matriculats a batxillerat i, en canvi augmenta dos punts pel que fa als alumnes
matriculats a CFGM. Per tant, aquests alumnes estan sota representats en l’itinerari acadèmic i sobre
representats en l’itinerari més orientat al món laboral. I aquestes diferències es fan encara molt més evidents
segons la zona de procedència d’aquests nois i noies. Així, s’observa, per exemple, que el 80% dels nois i noies
que provenen d’Amèrica del Nord cursen batxillerat per un 30% dels que provenen del continent africà.
La tendència esperada per a aquest indicador és que la proporció d’alumnat de nacionalitat estrangera a
batxillerat tingui un pes més similar a la proporció d’alumnat estranger a l’ESO. I en aquest sentit cal posar
l’accent en aquells alumnes que provenen de països en vies de desenvolupament.
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4.2. Resultats acadèmics
4.2.1. Taxa idoneïtat a sisè de primària (11 anys)
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

92,7%

Impacte
Infants d’11 anys
Sexe, Procedència segons grans grups, Titularitat de Centre i Comarca
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’alumnes d’11 anys que fan 6è de primària
Denominador: Nombre d’alumnes que tenen 11 anys
Dept. d’Ensenyament. Estadístiques curs 2012-2013. Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de Catalunya.
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.2014
4.2.1 Implicar els agents educatius en el seguiment escolar dels infants i adolescents
4.2.2 Millorar el desenvolupament personal i l’assoliment dels aprenentatges
4.2.3 Garantir l’atenció a la diversitat
Manteniment o Augment

Figura 138. Percentatge. Segons el sexe. Curs 2012-2013

Figura 139. Percentatge. Segons la procedència (grans grups).
Curs 2012-2013

Figura 140. Percentatge. Segons la titularitat del centre. Curs 2012-2013
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Figura 141. Percentatge. Segons Comarca. Curs 2012-2013

Anàlisi descriptiva

El 93% dels alumnes que estan cursant sisè de primària fan el curs que els tocaria per edat. Segons sexe no
s’observen diferències rellevants. Tanmateix, veiem que les noies tenen una taxa d’idoneïtat als 11 anys un
pèl superior a la dels nois (92% els noies per un 94% les noies). Segons l’origen geogràfic dels nois i noies d’11
anys observem algunes diferències: en totes les procedències el grau d’idoneïtat és inferior als nadius.
Concretament s’observa que els nois i noies provinents de la Resta d’Àfrica són els que presenten una taxa
més baixa d’idoneïtat amb el 79% seguit dels nois i noies provinents del Magrib i de l’Aisa i Oceania (80% en
ambdós casos). D’altra banda, segons la titularitat del centre educatiu, s’observa que la taxa d’idoneïtat a sisè
de primària és lleugerament més elevada entre els centres privats/concertats que entre els públics.
Finalment, segons comarca no s’observen diferències molt rellevants. Tanmateix s’observa que el Pallars
Jussà és la comarca amb una taxa d’idoneïtat menor (78.1%) mentre que el Pla de l’Estany és la comarca amb
una taxa d’idoneïtat als 11 anys major (98.7%).
La tendència esperada per a aquest indicador és que la taxa d’idoneïtat als 11 anys pugui augmentar encara
més, i en el pitjor dels casos es mantingui en les proporcions actuals. En aquest sentit cal posar l’accent
sobretot entre aquells col·lectius de nacionalitat estrangera que tenen una taxa d’idoneïtat més baixa a sisè
de primària.
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4.2.2. Percentatge d’alumnes graduats en l’Educació Secundària Obligatòria
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

86,5%

Impacte
Població matriculada a 4t d’ESO
Sexe, titularitat de centre, sèrie temporal i comarca
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’alumnes graduats/des a 4t d’ESO
Denominador: Nombre d’alumnes avaluats/des a 4t d’ESO
Dept. d’Ensenyament. Estadístiques del curs 2012-2013. Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de Catalunya.
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.2014
4.2.1 Implicar els agents educatius en el seguiment escolar dels infants i adolescents
4.2.2 Millorar el desenvolupament personal i l’assoliment dels aprenentatges
4.2.3 Garantir l’atenció a la diversitat
Augment

Figura 142. Percentatge. Segons el sexe. Curs 2012-2013

Figura 143. Percentatge. Segons la titularitat del centre.
Curs 2012-2013

Figura 144. Percentatge. Sèrie temporal 2007-2013
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Figura 145. Percentatge. Segons Comarca. Curs 2012-2013

Anàlisi descriptiva

El 87% dels alumnes avaluats en el curs 2012-2013 van obtenir el graduat escolar per un 13% que no el varen
obtenir. Segons sexe s’observa que les noies obtenen el graduat escolar en major mesura que els nois (89%
les noies per un 84% els nois). Segons la titularitat del centre s’observen diferències. Doncs el 94% dels
alumnes avaluats en un centre privat/concertat es van graduar per un 82% dels avaluats en un centre públic.
L’evolució de la proporció de graduats segueix una tendència a l’alça durant el període estudiat, doncs en el
curs 2007-2008 es va graduar el 75% de l’alumnat mentre que en el curs 2012-2013 s’han graduat el 87% de
tots els alumnes avaluats, el que significa un augment de 12 punts percentuals en cinc anys.
La tendència esperada per a aquest indicador és que pugui seguir augmentant tal com ens indica la tendència
dels darrers cinc anys. Cal posar l’accent en els nois, en els alumnes escolaritzats en els centres públics i en
aquelles comarques que tenen una menor proporció de graduats.
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4.2.3. Percentatge d’alumnes de nacionalitat estrangera graduats en
l’Educació Secundària Obligatòria
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

68,4%

Impacte
Població matriculada a 4t d’ESO
Nacionalitat i Sèrie temporal
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre total d’alumnes graduats/des a 4t d’ESO
Denominador: Nombre total d’alumnes avaluats/des a 4t d’ESO
Dept. d’Ensenyament. Estadístiques del curs 2012-2013.
4.2.1 Implicar els agents educatius en el seguiment escolar dels infants i adolescents
4.2.2 Millorar el desenvolupament personal i l’assoliment dels aprenentatges
4.2.3 Garantir l’atenció a la diversitat
Augment

Figura 146. Percentatge. Segons nacionalitat. Curs 2012-2013

Figura 147. Percentatge. Segons procedència (grans grups).
Curs 2012-2013

Figura 148. Percentatge. Sèrie temporal 2008-2012

Anàlisi descriptiva

El 68% dels alumnes de nacionalitat estrangera avaluats en el curs 2011-2012 van obtenir el graduat escolar
per un 32% que no el van obtenir. En comparació amb els alumnes de nacionalitat espanyola s’observa que
aquests darrers obtenen el graduat en una proporció molt major que els alumnes de nacionalitat estrangera
(89% els alumnes de nacionalitat espanyola per un 68% els alumnes de nacionalitat estrangera). On també
observem algunes diferències és segons la zona de procedència de l’alumnat estranger. Així els alumnes
provinents d’altres països de la UE obtenen el graduat escolar en major freqüència que la resta de
procedències. Els que tenen una menor proporció de graduats són els provinents dels països asiàtics i els
provinents dels països africans. Tanmateix, segons la tendència dels darrers anys s’observa una lleugera
tendència a l’alça pel que fa als alumnes graduats de nacionalitat estrangera.
La tendència esperada per a aquest indicador és que continuï augmentant la proporció d’alumnes de
nacionalitat estrangera graduats en els propers anys. I en aquest sentit cal posar l’accent sobretot en aquells
alumnes que provenen de països que es troben en vies de desenvolupament.
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4.2.4. Percentatge d’adolescents tutelats que s’han graduat en l’Educació
Secundària Obligatòria (ESO)
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

63,0%

Impacte
Alumnes de 4rt d’ESO tutelats
Mesura protectora
Percentatge
Numerador: Nombre d’alumnes tutelats graduats a 4t d’ESO
Denominador: Nombre d’alumnes tutelats matriculats a 4t d’ESO
Estudi la situació escolar dels adolescents nascuts entre 1995 i 1999 acollits en centre residencial, família
extensa o família aliena a Catalunya. 2011.
4.2.1 Implicar els agents educatius en el seguiment escolar dels infants i adolescents
4.2.2 Millorar el desenvolupament personal i l’assoliment dels aprenentatges
4.2.3 Garantir l’atenció a la diversitat
Augment

Figura 149. Percentatge. Segons mesura protectora. 2011

Figura 150. Percentatge. Comparativa respecte la població general.
2011

Anàlisi descriptiva

El 63,0% dels alumnes tutelats avaluats a quart d’ESO el curs 2010-2011 van obtenir el graduat mentre que el
37% restant no el van obtenir. S’observen diferències significatives segons la mesura protectora: doncs són
els adolescents acollits en centre residencial els que tenen una proporció més baixa de graduats mentre que
entre els acollits en família (extensa i aliena) la proporció de graduats és molt similar a la proporció de la
població general.
La tendència esperada per a aquest indicador és que pugui augmentar en els propers anys. I en aquest sentit
cal posar l’accent entre els adolescents acollits en centre residencial ja que tenen una taxa de no graduació
més elevada que els acollits en família (extensa o aliena).
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24,7%

4.2.5. Abandonament prematur dels estudis
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Què entenem per
abandonament escolar
prematur?

Impacte
Joves entre 18 i 24 anys
Sexe, Nacionalitat, Sèrie temporal i Comparació Europa
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre de joves entre 18 i 24 anys que van assolir com a màxim la primera etapa de l’educació
secundària obligatòria i no han rebut formació en les darreres quatre setmanes
Denominador: Nombre total de joves entre 18 i 24 anys
IDESCAT (a partir de dades de l'INE) i Eurostat. 2013
4.2.1 Implicar els agents educatius en el seguiment escolar dels infants i adolescents
4.2.2 Millorar el desenvolupament personal i l’assoliment dels aprenentatges
4.2.3 Garantir l’atenció a la diversitat
Disminució
L’abandonament prematur dels estudis es refereix a les persones d'entre 18 i 24 anys que compleixen les
condicions següents: en primer lloc, el nivell més alt d'educació o formació que han assolit com a màxim la
primera etapa de l'educació secundària i, en segon lloc, han declarat que no han rebut formació en les quatre
setmanes precedents a l'entrevista efectuada per l’EPA. Europa fixa com a objectiu a assolir que aquest
indicador l’any 2020 no superi el 10% (Espanya el 15%)

Figura 151. Percentatge. Segons el sexe. 2013

Figura 152. Percentatge. Comparativa Catalunya- Espanya i
mitjana europea. 2013

Figura 153. Sèrie Temporal. 2000; 2006; 2010-2013
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Figura 154. Percentatge. Europa – 2014

Anàlisi descriptiva

L’any 2013 veiem que pràcticament una quarta part de la població entre 18 i 24 anys ha assolit com a màxim
la primera etapa de l’educació secundària respecte al total de la població de mateix grup d’edat a Catalunya.
Segons sexe s’observen diferències importants: el percentatge d’abandonament escolar prematur és molt
superior entre els homes que entre les dones (31% els homes per un 19% les dones). Si ens fixem en
l’evolució de l’indicador en els darrers anys veiem que tot i que l’abandonament escolar prematur a
Catalunya és molt elevat s’observa una lleugera tendència a la baixa, doncs en els darrers quatre anys s’ha
reduït quatre punts percentuals. Si comparem les dades amb Espanya i Europa veiem que Catalunya és qui té
un percentatge superior d’abandonament escolar prematur seguit de prop per Espanya (24%). El percentatge
d’abandó escolar prematur a Europa, en canvi, se situa en la meitat de la dada catalana i espanyola (12%).
Segons països veiem que Croàcia (2,7%), Eslovènia (4,4%), Polònia (5,4%) o Suïssa(5,4%) són els que tenen
una menor proporció d’abandonament escolar prematur. A la inversa, Turquia(38,3%), Espanya(21,9%),
Islàndia(19,0%) o Romania(18,1%) són els països amb una major proporció d’abandonament escolar.
La tendència esperada per a aquest indicador és que el percentatge de joves que han abandonat
prematurament els estudis continuï la tendència a la baixa amb l’objectiu d’assolir la fita marcada per
Espanya pel 2020 (15%) i anar-nos aproximant així a les taxes dels països europeus amb menys
abandonament escolar prematur.
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4.3. Activitats en el temps lliure
4.3.1. Percentatge d’infants i adolescents entre 6 i 16 anys que pertanyen a un
agrupament escolta o esplai
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Nota metodològica

7,1%

Impacte
Població de 6 a 16 anys
Sèrie temporal
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’infants i adolescents entre 6 i 16 anys que pertanyen a un agrupament escolta o esplai
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents entre 6 i 16 anys
Departament de Benestar Social i Família. D.G. de Joventut. Curs 2013-2014.
4.3.1 Ajuts econòmics per participar en activitats culturals , de lleure i esport
4.3.2 Equilibrar territorialment l’oferta d’ activitats culturals , de lleure i esport
4.3.3 Foment de l’associacionisme cultural, de lleure i esportiu adreçat a infants i adolescents
Augment
Dades recopilades a partir de la informació que han facilitat les entitats a principis d'any. Les dades de
participació es refereixen a l'activitat habitual dels centres i no inclouen les activitats d'estiu.
Figura 155. Percentatge. Sèrie temporal. Cursos 2012-2013 i 2013-2014

Anàlisi descriptiva

En el curs 2013-2014 a Catalunya el 7% dels nois i noies entre 6 i 16 anys pertanyien a un agrupament escolta
o esplai. Veiem que la dada és molt similar al curs anterior (7,4%).
La tendència esperada per a aquest indicador és que en els propers anys hi hagi una proporció més elevada
d’infants i adolescents que pertanyin a un agrupament escolta o esplai amb la voluntat de millorar la qualitat
del temps d’oci dels infants i adolescents catalans.

Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Juny de 2015

Pàg. 129 / 164

DESPLEGAMENT DEL PACTE PER A LA INFÀNCIA
Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018

Estat de situació de la infància i l’adolescència

4.3.2. Percentatge d’infants i adolescents que han estat federats en alguna
disciplina esportiva en el darrer any
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

19,3%

Impacte
Població de 0 a 17 anys
Sexe, Sèrie temporal
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’infants i adolescents de 0 a 17 anys que han estat federats en alguna disciplina
esportiva en el darrer any
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents de 0 a 17 anys a Catalunya6
Dept. de Presidència – SG Esport. 2013
4.3.1 Ajuts econòmics per participar en activitats culturals , de lleure i esport
4.3.2 Equilibrar territorialment l’oferta d’ activitats culturals , de lleure i esport
4.3.3 Foment de l’associacionisme cultural, de lleure i esportiu adreçat a infants i adolescents
Augment

Figura 156. Percentatge. Segons el sexe.
(percentatge sobre total de població de 0 a 17)

Figura 157. Percentatge. Segons el sexe.
(Percentatge sobre el total de federats/des)

Figura 158. Percentatge. Sèrie temporal 2010 - 2013

Anàlisi descriptiva

El 19% dels infants i adolescents de Catalunya entre 0 i 17 anys estan federats en l’any 2013 en alguna disciplina
esportiva. Segons sexe veiem que el nois gairebé tripliquen les noies en aquest aspecte (el 27% dels nois està
federat per un 11% de les noies). Si observem el percentatge segons sexe sobre el total d’infants i adolescents
federats veiem que el 73% són nois per un 27% que són noies. Si observem la sèrie temporal en els darrers anys
s’observa que el percentatge d’infants i adolescents federats en alguna disciplina esportiva és manté molt
constant al voltant del 19%.
La tendència esperada per a aquest indicador és que pugui augmentar sobretot entre les noies, doncs com hem
vist, estan federades en molt menor mesura que els nois de la mateixa edat.
6

El denominador és la població total de 0 a 17 anys perquè no es pot determinar una edat mínima en que un infant estigui federat
i aquest fet redueix la proporció d’infants i adolescents federats en una disciplina esportiva
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4.3.3. Percentatge d’alumnes escolaritzats a Primària i Secundària que participen en el
Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE)
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Què és el Pla Català d’esport
a l’escola?

41,9%

Impacte
Població escolaritzada en l’ESO
Sexe
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’alumnes escolaritzats/des a primària i secundària que participen en el Pla Català de
l’Esport a l’Escola
Denominador: Nombre total d’alumnes escolaritzats/des a primària i secundària
Dept. de Presidència – Secretaria General de l’Esport. Curs 2012-2013
4.3.1 Ajuts econòmics per participar en activitats culturals , de lleure i esport
4.3.2 Equilibrar territorialment l’oferta d’ activitats culturals , de lleure i esport
4.3.3 Foment de l’associacionisme cultural, de lleure i esportiu adreçat a infants i adolescents
Augment
El Pla pretén posar a l'abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d'activitats físiques i
esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels
nostres infants i joves.
Més concretament, podem destacar els objectius següents:
- Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l'alumnat dels centres
educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
- Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació
per damunt de la competitivitat.
- Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i
nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
- Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i
a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de
decisió, l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d'altres.
- Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició d'hàbits saludables que
contribueixin a un millor benestar.
- Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions
esportives escolars de nova creació. (Font: Dept. Presidència. Secretaria General de l’Esport.)

Figura 159. Percentatge. Segons el sexe. Curs 2012-2013

Figura 160. Nombre d’alumnes que participen en el Pla Català de
l’Esport a l’Escola. Sèrie temporal 2009-2013

Anàlisi descriptiva

El 42% d’alumnes que cursen Primària o Secundària van participar en el curs 2012-2013 en el Pla Català d’Esport
a l’Escola (PCEE). Segons sexe veiem que són els nois els que han participat en major mesura en el PCEE que les
noies (45% els nois per un 39% les noies).
Si ens fixem amb l’evolutiu dels participants en els darrers cursos veiem que durant el curs 2012-2013 el número
de participants es redueix passant de 528.213 a 312.781. Aquesta reducció és deguda per una banda a la
disminució de centres del PCEE, i a la manca de subvenció, però també a que les dades del curs 2012-2013
corresponen només al 77% del total de centres, que són els que van omplir els informes-memòria.
És d’esperar que en els propers anys augmentin els nois i noies participants en activitats del PCEE, malgrat
potser no es disposi de les dades de la totalitat dels centres del PCEE.
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4.3.4. Mitjana de dies a la setmana que els infants i adolescents entre 3 i 14 anys
realitzen alguna activitat extraescolar no esportiva (música, teatre, cinema,
idiomes, etc.)
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

0,7

Impacte
Població de 3 a 14 anys
Sexe, Classe social
Anual
Mitjana de dies a la setmana
Numerador: Suma del nombre de dies a la setmana que els infants i adolescents entre 3 i 14 anys realitzen
alguna activitat extraescolar no esportiva (música, teatre, cinema, idiomes, etc.)
Denominador: Nombre total de dies
Dept.de Salut – Enquesta de Salut de Catalunya. 2012-2013
4.3.1 Ajuts econòmics per participar en activitats culturals , de lleure i esport
4.3.2 Equilibrar territorialment l’oferta d’ activitats culturals , de lleure i esport
4.3.3 Foment de l’associacionisme cultural, de lleure i esportiu adreçat a infants i adolescents
Augment

Figura 161. Mitjana de dies a la setmana. Segons el sexe. 2013

Figura 162. Mitjana de dies a la setmana. Segons la classe
social. 2013

Anàlisi descriptiva

La mitjana de dies a la setmana que els infants i adolescents entre 3 i 14 anys dediquen a realitzar activitats
extraescolars no esportives a Catalunya no arriba a un dia a la setmana (0,7). Segons sexe veiem que les
diferències són pràcticament inexistents. Segons classe social veiem que mentre que els infants i adolescents de
classe alta realitzen una activitat extraescolar no esportiva pràcticament un dia a la setmana de mitjana, els
infants i adolescents de classe baixa hi dediquen de mitjana 0,4 dies a la setmana.
La tendència esperada per a aquest indicador seria que la mitjana de dies a la setmana que els nois i noies entre
3 i 14 anys realitzen activitats extraescolars no esportives augmenti. I cal posar l’accent sobretot entre els
infants que pertanyen a les classes més desafavorides que són els que en menor freqüència realitzen aquest
tipus d’activitats.
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4.3.5. Mitjana de dies a la setmana que els infants i adolescents entre 3 i 14 anys
realitzen alguna activitat extraescolar esportiva (dansa, atletisme, bàsquet,
futbol, etc.)
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

1,7

Impacte
Població de 3 a 14 anys
Sexe, Classe social
Anual
Mitjana de dies a la setmana
Numerador: Suma del nombre de dies a la setmana que els infants i adolescents entre 3 i 14 anys realitzen
alguna activitat extraescolar esportiva (dansa, atletisme, bàsquet, futbol, etc.)
Denominador: Nombre total de dies de la setmana
Dept.de Salut – Enquesta de Salut de Catalunya 2011-2012 i 2012-2013
4.3.1 Ajuts econòmics per participar en activitats culturals , de lleure i esport
4.3.2 Equilibrar territorialment l’oferta d’ activitats culturals , de lleure i esport
4.3.3 Foment de l’associacionisme cultural, de lleure i esportiu adreçat a infants i adolescents
Augment

Figura 163. Mitjana de dies a la setmana. Segons el sexe. 2012-2013

Figura 164. Mitjana de dies a la setmana. Segons classe
social. 2012-2013

Anàlisi descriptiva

Pel que fa a les activitats extraescolars esportives veiem que els infants entre 3 i 14 anys dediquen 1,7 dies a la
setmana de mitjana a realitzar aquest tipus d’activitat. Segons sexe veiem que els nois dediquen de mitjana 2
dies a la setmana a realitzar activitats esportives per 1 dia a la setmana les noies. Segons classe social veiem que
els de classe alta i mitjana dediquen una mica més de dies a la setmana a realitzar activitats extraescolars
esportives que els nois i noies de classe baixa (1,7 els de classe alta i mitjana per un 1,3 els de classe baixa)
La tendència esperada per a aquest indicador seria que es pogués augmentar els dies a la setmana que,
sobretot les noies, realitzen activitats extraescolars esportives. Actualment les noies realitzen activitats
extraescolars esportives la meitat de dies que els nois. Caldria també afavorir que els infants de les classes més
desfavorides poguessin realitzar amb més freqüència activitats extraescolars esportives.
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4.3.6. Valoració mitjana sobre com estan de satisfets amb les activitats que realitzen
en el seu temps lliure dels infants que cursen 1er d’ESO (escala de 0 a 10)
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

8,9

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Espanya - Catalunya
Puntuació mitjana (escala de 0 a 10)
Numerador: Suma de valoracions dels adolescents que cursen 1r d’ESO
Denominador: Nombre total d’adolescents que cursen 1er d’ESO (mostra)
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
4.3.2 Equilibrar territorialment l’oferta d’ activitats culturals , de lleure i esport
4.3.3 Foment de l’associacionisme cultural, de lleure i esportiu adreçat a infants i adolescents
Manteniment

Figura 165. Puntuació mitjana. Segons el sexe. 2012

Figura 166. Puntuació mitjana. Comparativa Espanya –
Catalunya. 2012

Anàlisi descriptiva

Els infants de 1er d’ESO puntuen en pràcticament 9 punts sobre 10 les activitats que realitzen en el seu temps
lliure. No veiem diferències segons sexe i tampoc respecte la puntuació mitjana espanyola, el que significa que
tant els nois com les noies catalans i espanyols estan molt satisfets amb les activitats extraescolars que
realitzen.
La tendència esperada per a aquest indicador és que es pugui mantenir en els propers anys, doncs queda clar
que aquells nois i noies que realitzen activitats extraescolars les puntuen, en general, amb molt bona nota i per
tant, estan satisfets de realitzar-les.
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4.4. Valors
4.4.1. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin la teva
simpatia, entre els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10)

9,0

4.4.2. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin les relacions
personals, entre els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10)

9,0

4.4.3. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin els teus diners,
entre els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10)

6,8

4.4.4. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin el teu poder,
entre els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10)

6,1

4.4.5. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin la família, entre
els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10)

9,3

4.4.6. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin la teva
personalitat, entre els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10)

9,2

4.4.7. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin la teva
amabilitat, entre els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10)

9,2

4.4.8. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin la teva imatge,
entre els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10)

8,2

4.4.9. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin la teva
capacitat de treball, entre els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10)

8,7

4.4.10. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin la teva
solidaritat, entre els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10)

8,2

4.4.11. Valoració mitjana de com t’agradaria que als 21 anys valoressin els teus
coneixements, entre els adolescents de 1er d’ESO (escala de 0 a 10)

8,7

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Comparativa Espanya - Catalunya
Puntuació mitjana (escala 0-10)
Numerador: Suma de valoracions dels adolescents que cursen 1r d’ESO
Denominador: Nombre total d’adolescents que cursen 1er d’ESO
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
4.1.1 Implementar una metodologia transformadora des de la perspectiva dels infants com a centre de tot
acció educativa que tingui present les necessitats i especificitats els infants per tal d’igualar-los com a
ciutadans de ple dret
-
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Figura 167. Puntuació mitjana. Comparativa Catalunya-Espanya. 2012

Anàlisi descriptiva

Pel que fa als valors seleccionats s’observa que els adolescents que cursen 1er d’ESO puntuen per sobre de 9
punts en un escala de 0 a 10 punts la família, l’amabilitat, la personalitat, la simpatia i les relacions personals
com aquells aspectes pels quals els agradaria ser ben valorats quan tinguessin 21 anys. A la inversa, són els
valors materials com el poder i els diners els que són menys valorats pels adolescents catalans i espanyols.
No s’observen diferències en la comparativa amb Espanya pel que fa als valors seleccionats.
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En Resum:

Hi ha pocs països que proporcionin informació sobre l’escolarització dels infants amb edats
compreses entre els 0 i 2 anys. Catalunya, amb un percentatge d’escolarització del 37,6%, és la
capdavantera en aquesta taxa. Supera Espanya (30,7%) en més de sis punts percentuals i, per
exemple, dobla el percentatge de Bèlgica (17,10%).
La taxa de graduats en l’educació secundària se situa per sobre del 85%. Cal posar l’atenció als
alumnes de nacionalitat estrangera, especialment els que provenen de països en vies de
desenvolupament, doncs la taxa de graduació entre aquests nois i noies disminueix fins al 68%,
de mitjana. En conseqüència, els estrangers provinents de països en vies de desenvolupament
tenen una menor presència en l’educació post obligatòria, especialment en l’itinerari acadèmic
(batxillerat).
En el mateix sentit la taxa de graduació entre els adolescents tutelats se situa en el 63%, de
mitjana, essent els acollits en centre residencial els que es graduen menys.
L’abandonament prematur dels estudis a Catalunya se situa en el 24,7%. Aquesta proporció
d’abandonament prematur dels estudis és major que en la majoria de països europeus. La
mitjana europea se situa en el 12,9%, la meitat que entre els joves catalans.
El 7% dels infants i adolescents catalans formen part d’un agrupament escola o esplai, entès
com a activitat de temps lliure habitual durant tot l’any. Pel que fa a la realització d’activitats
esportives cal promoure sobretot que les noies n’augmentin la pràctica, doncs, per exemple,
només representen un 25% dels infants i adolescents federats. A més, les noies practiquen
esport, de mitjana, la meitat de dies a la setmana que els nois (2 dies els nois per 1 dia les
noies).
Un altre aspecte que caldria promoure són les activitats extraescolars no esportives doncs els
nois i noies catalanes realitzen aquest tipus d’activitats menys d’1 dia a la setmana, de mitjana.
En definitiva, cal promoure una major participació dels infants i adolescents en activitats
extraescolars, esportives i d’esplai o escoltisme perquè a part d’afavorir el seu
desenvolupament, els nois i les noies que en practiquen les valoren molt positivament.
En la valoració dels adolescents sobre una sèrie de valors proposats s’observa que puntuen més
baix els valors materials (diners i poder). En canvi, volen ser valorats per la seva família, la seva
personalitat, la seva amabilitat, la simpatia o les relacions personals.
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5.

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA: FAMÍLIA

5.1. Famílies en situació de vulnerabilitat
5.1.1. Percentatge de famílies monoparentals amb situació de risc de pobresa

45,7%

5.1.2. Percentatge de famílies nombroses amb situació de risc de pobresa

61,6%

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador

Tendència esperada 2018

Impacte
Famílies nombroses
Sèrie temporal i Estructura familiar
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre de famílies nombroses/monoparentals amb situació de risc de pobresa
Denominador: Nombre total de famílies nombroses/monoparentals
IDESCAT. 2014
2.1.2 Assegurar l’accessibilitat i l’assequibilitat als serveis bàsics de tots els infants i les seves famílies
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
2.2.3 Establir noves actuacions per promoure el benestar dels infants i adolescents
Disminució

Figura 168. Percentatge. Sèrie temporal 2009-2012. Famílies
monoparentals en risc de pobresa

Figura 169. Percentatge. Sèrie temporal 2009-2012.
Famílies nombroses en risc de pobresa

Figura 170. Percentatge. Segons l’estructura familiar. 2012

Anàlisi descriptiva

Les famílies nombroses conformades per dos adults amb tres o més fills dependents (famílies nombroses)
són les que en major mesura es troben en situació de risc de pobresa seguit de les famílies conformades per
un adult amb un o més fills dependents (famílies monoparentals). Així veiem que el 62% de les famílies
nombroses es troben en situació de risc de pobresa mentre que el 46% de les famílies monoparentals també
es troben en la mateixa situació. Si observem l’evolució d’ambdós tipus de família veiem que el risc de
pobresa d’un i altre tipus es manté estable en tots els anys per sobre del 60% pel que fa a les nombroses i del
40% pel que fa a les monoparentals a excepció de l’any 2010 pel que fa a les famílies nombroses i l’any 2011
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pel que fa a les monoparentals.
La tendència esperada per a aquest indicador és que es puguin reduir les llars tan monoparentals com
nombroses que es troben en situació de risc de pobresa. Actualment hi ha una sèrie de mesures
encaminades a reduir la pobresa i específicament la pobresa infantil. A més, l’eix prioritari del pacte per la
lluita contra la pobresa és precisament la lluita contra la pobresa infantil.
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5.1.3. Percentatge d’infants i adolescents de 0 a 17 que viuen en llars sense ocupació
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador

Tendència esperada 2018

15,1%

Impacte
Població de 0 a 17 anys
Sèrie temporal i Comparativa Catalunya, Espanya i Europa
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’infants i d’adolescents de 0 a 17 que viuen en llars sense ocupació
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents de 0 a 17 anys
IDESCAT (INE: Enquesta de condicions de vida. 2013) i EUROSTAT
2.1.2 Assegurar l’accessibilitat i l’assequibilitat als serveis bàsics de tots els infants i les seves famílies
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
5.3.4 Donar suport a les famílies especialment en situacions familiars de vulnerabilitat
Disminució

Figura 171. Percentatge. Sèrie temporal 2011-2013
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Figura 173. Percentatge. Europa 2013.

Anàlisi descriptiva

L’any 2013 el 15,5% dels infants i adolescents vivien en llars on cap membre de la llar estava ocupat. Si
observem l’evolució dels darrers tres anys veiem que és entre els anys 2011 i 2012 on hi ha un augment
considerable de llars sense ocupació, doncs es passa del 12% al 15,5%. Si observem les dades de l’any 2012 i
les comparem tant a nivell espanyol com a nivell europeu, s’observa que Catalunya és qui té un major
percentatge de llars amb infants i adolescents a càrrec sense que cap membre de la llar treballi mentre que
la mitjana europea se situa en l’11%. Per països s’observa, en primer lloc, que tan Catalunya com Espanya se
situen en el quart quartil. Els països amb una menor proporció d’infants i adolescents que viuen en llars on
cap adult treballa són, per ordre, Luxemburg(), Eslovènia(), Països Baixos() o Finlàndia(). A la inversa, els
països amb una major proporció són: Macedònia(18,6%), Irlanda(17,7%), Bulgària(16,4%) o el Regne
Unit(15,3%).
La tendència esperada per a aquest indicador és que puguin disminuir les llars amb fills a càrrec on cap adult
treballa. Aquesta disminució milloraria la situació d’aquests infants i adolescents i reduiria les taxes de
pobresa infantil a Catalunya.
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5.1.4. Nombre de famílies amb fills menors de 14 anys que han rebut un ajut per
a pagar el lloguer de l’habitatge

10.203

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador

Resultat
Famílies amb fills a càrrec menors de 14 anys
Tipus de família segons l’edat dels fills
anual
Número absolut
Recompte
Dept. Territori i sostenibilitat. Any 2014
2.1.2 Assegurar l’accessibilitat i l’assequibilitat als serveis bàsics de tots els infants i les seves famílies
2.2.1 Intensificar i implementar actuacions per prevenir el risc
2.2.2 Millorar l’atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
5.3.4 Donar suport a les famílies especialment en situacions familiars de vulnerabilitat
Tendència esperada 2018 Figura 174. Nombre i percentatge. famílies beneficiaries amb fills menors de 14 anys

Anàlisi descriptiva

L’any 2014, 10.204 famílies amb fills menors de 14 anys a càrrec foren beneficiàries de l’ajut per a pagar
el lloguer de l’habitatge. En aquest sentit s’observa que del total d’ajuts atorgats pel Departament de
Territori i Sostenibilitat per a fer front al pagament del lloguer de l’habitatge, més de la meitat foren
atorgats a famílies amb fills menors de 14 anys.
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5.2. Dret a formar part d’una família
5.2.1. Percentatge d’infants i adolescents tutelats acollits en família respecte
dels infants i adolescents protegits per la DGAIA
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

59,7%

Impacte
Població de 0 a 17 anys
Sexe, Grup d’edat, Sèrie temporal i Mesura protectora
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’infants i adolescents tutelats acollits en família (extensa o aliena)
Denominador: Nombre d’infants i adolescents tutelats
Dept. de Benestar social i família. DGAIA i ICAA. 2014
5.2.1 Campanyes de promoció de l’acolliment familiar
5.2.2 Programes de suport a les famílies acollidores
5.3.4 Donar suport a les famílies especialment en situacions familiars de vulnerabilitat
Augment

Figura 175. Percentatge. Segons el sexe. 2014

Figura 176. Percentatge. Sèrie temporal 2011-2014

Figura 177. Percentatge. Segons grup d’edat i mesura protectora. 2014
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Anàlisi descriptiva

A Desembre de 2014 el 58% dels infants tutelats per la DGAIA estaven acollits en família (extensa o
aliena) mentre que el 42% restant es trobava acollit en centre residencial. Segons sexe veiem que tant
entre els infants acollits en família extensa com els acollits en família aliena la distribució és molt
equitativa. En l’acolliment residencial, en canvi, els nois estan sobre representats (58%). Per grup d’edat
s’observa que són els adolescents els que en major mesura estan acollits en centre residencial.. A la
inversa veiem que l’acolliment en família aliena és més freqüent en edats primerenques. Si estudiem
l’evolució del pes que té l’acolliment en família respecte l’acolliment residencial s’observa que en el
període estudiat (2011-2014) aquesta proporció es manté molt constant al voltant del 60% acollits en
família i el 40% acollits en centre residencial.
La tendència esperada per a aquest indicador es que es pugui augmentar la proporció dels infants i
adolescents en situació de desemparament acollits en família ja que és la mesura que major estabilitat
ofereix als infants i adolescents i per tant afavoreix el seu desenvolupament integral. A més la Llei
14/2010 també afirma que les mesures familiars han de prevaldre sobre l’acolliment residencial.
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5.2.2. Percentatge d’infants i adolescents tutelats acollits en família aliena
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

14,5%

Impacte
Població de 0 a 17 anys
Sèrie temporal
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’infants i adolescents tutelats/des acollits/des en família aliena
Denominador: Nombre d’infants i adolescents tutelats/des
Dpt. de Benestar Social i Família. DGAIA i ICAA. 2014.
5.2.1 Campanyes de promoció de l’acolliment familiar
5.2.2 Programes de suport a les famílies acollidores
Augment
Figura 178. Percentatge. Sèrie temporal 2012-2014

Anàlisi descriptiva

El pes que té l’acolliment en família aliena respecte el total d’infants protegits amb mesura protectora se
situa l’any 2014 en el 15%. Si observem l’evolució dels darrers anys estudiats veiem que aquesta mesura
és manté estable per sobre del 14% amb una lleugera tendència a l’alça.
La tendència esperada per a aquest indicador és que pugui augmentar la proporció d’infants i
adolescents protegits en família aliena i de retruc reduir els nois i noies acollits en centre residencial. Per
això cal augmentar el nombre de famílies disposades a acollir infants i adolescents en situació de
desemparament. la Llei 14/2010 també afirma que les mesures familiars han de prevaldre sobre
l’acolliment residencial.
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5.2.3. Percentatge d’infants entre 0 i 5 anys acollits en centre residencial
respecte dels infants de 0 a 5 anys tutelats
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

12,1%

Impacte
Població de 0 a 5 anys acollida en centre residencial
Sexe, Tipologia de centre residencial
Anual
Percentatge
Numerador: Infants de 0 i 5 anys acollits en centre residencial
Denominador: Infants de 0 a 5 anys tutelats
Dpt. de Benestar Social i Família. DGAIA. 2013
5.2.1 Campanyes de promoció de l’acolliment familiar
5.2.2 Programes de suport a les famílies acollidores
Disminució

Figura 179. Percentatge. Segons el sexe. 2013

Figura 180. Percentatge. Segons tipologia de centre
residencial.2013

Anàlisi descriptiva

Dels 1.398 infants entre 0 i 5 anys protegits a Catalunya s’observa que el 12% (169) es troben acollits en
centre residencial. Segons sexe s’observa que les diferències són molt petites. Tanmateix veiem que el
13% dels nois estan acollits en centre residencial per un 10% de les noies. Segons tipologia de centre
s’observa que el 60% es troben acollits en CRAE per un 40% que es troben acollits en un Centre
d’Acolliment. Si observem l’evolució en els darrers anys veiem que entre 2011 i 2013 hi ha una lleugera
baixada pel que fa als infants de 0 a 5 anys acollits en centre residencial doncs l’any 2011 el 15% dels
infants menors de 6 anys estaven acollits en centre residencial per un 12% l’any 2013.
La tendència esperada és que es pugui continuar reduint el número d’infants menors de 6 anys que
viuen en centre residencial, doncs l’objectiu final seria que el menor nombre d’infants entre 0 i 5 anys
visques en una institució i, en canvi, poguessin ser acollits per una família acollidora durant el temps
necessari fins que poguessin retornar al seu nucli familiar.
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5.3. Parentalitat positiva
5.3.1. Percentatge d’adolescents que cursen primer d’ESO que es fan càrrec de
la cura dels seus germans o a altres membres de la família cada dia o
gairebé
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

51,6%

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Espanya - Catalunya
Percentatge
Numerador: Infants que cursen primer d’ESO que diuen fer-se càrrec de la cura dels seus germans o
altres familiars cada dia o gairebé.
Denominador: Infants que cursen primer d’ESO. (mostra)
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
5.1.1 Mesures de suport a les famílies en la petita infància
5.3.2 Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar
5.3.4 Donar suport a les famílies especialment en situacions familiars de vulnerabilitat
Disminució

Figura 181. Percentatge. Segons el sexe. 2012

Figura 182. Percentatge. Comparativa Espanya – Catalunya.
2012

Anàlisi descriptiva

La meitat dels adolescents que cursen 1er d’ESO asseguren que cada dia o gairebé es fan càrrec de la cura
dels seus germans o altres familiars i tan sols un 20% diu no fer-se càrrec d’un familiar poc sovint o mai.
Ni segons sexe ni en la comparativa amb Espanya les diferències són rellevants.
La tendència esperada per a aquest indicador és que, en la mesura del possible, es pugui reduir i que
aquests nois i noies no s’haguessin de fer càrrec de germans o familiars perquè probablement se’ls
atribueix unes responsabilitats que no els tocaria per l’edat que tenen (majoritàriament 12 o 13 anys
anys).
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5.3.2. Percentatge de famílies que han participat en el programa “Créixer en
família” i han efectuat canvis en les pràctiques i les habilitats parentals
Tipologia d’indicador
Població
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018
Què és el Programa
Créixer en família?

86,1%

Resultat- Impacte
Famílies participants en el programa “Créixer en família”
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre de famílies que han participat en el programa “Créixer en família” i han
efectuat canvis en les pràctiques i les habilitats parentals
Denominador: Nombre de famílies que han participat en el programa “Créixer en família”
Dept. Benestar social i família. Secretaria de Famílies. 2013
5.3.3 Oferir suport familiar per a l’exercici d’una parentalitat positiva
5.3.4 Donar suport a les famílies especialment en situacions familiars de vulnerabilitat
5.4.1 Reforçar la família coma primer referent educatiu
Manteniment- Augment
El programa Créixer en família ofereix espais de suport, virtuals i presencials, als pares i mares
interessats a conèixer aspectes que puguin influir de forma positiva en la cura, l'educació i el
desenvolupament dels fills i filles, convidant-los a reflexionar i a compartir les seves experiències
amb altres famílies.

Anàlisi descriptiva

De les famílies que l’any 2013 varen participar en el Programa “Créixer en Família” el 86% varen
efectuar canvis en les seves pràctiques i habilitats parentals que han afavorit el desenvolupament dels
seus fills i filles.
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5.3.3. Percentatge d’infants que cursen primer d’ESO que parlen amb la seva
família cada dia o la majoria de dies de la setmana
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

94,2%

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Espanya - Catalunya
Percentatge
Numerador: Infants que cursen primer d’ESO que parlen amb la seva família cada dia o la majoria de
dies de la setmana
Denominador: Infants que cursen primer d’ESO
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
5.3.2 Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar
5.3.3 Oferir suport familiar per a l’exercici d’una parentalitat positiva
5.4.1 Reforçar la família coma primer referent educatiu
Manteniment o Augment

Figura 183. Percentatge. Segons el sexe. 2012

Figura 184. Percentatge. Comparativa Espanya Catalunya. 2012

Anàlisi descriptiva

Un 94% dels infants que cursen primer d’ESO a Catalunya parlen pràcticament cada dia amb la seva
família mentre que el 6% restant no ho fa cada dia. De fet hi ha pràcticament un 2% que assegura no
parlar mai amb la seva família. Segons sexe i en la comparativa entre Catalunya i Espanya no s’aprecien
diferències rellevants.
La tendència esperada per a aquest indicador és que com a mínim es pugui mantenir la proporció de
nois i noies que cada dia o la majoria de dies parlen amb la seva família, i en el millor dels casos, que
aquells nois i noies que ho fan menys, puguin parlar amb major freqüència amb els seus familiars,
fomentant d’aquesta manera, la parentalitat positiva.
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5.3.4. Percentatge d’infants que cursen primer d’ESO que aprenen juntament
amb la seva família cada dia o la majoria de dies de la setmana
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

69,2%

Impacte
Població que cursa 1r d’ESO
Sexe, Comparativa Espanya - Catalunya
Percentatge
Numerador: Infants que cursen primer d’ESO que aprenen juntament amb la seva família cada dia o la
majoria de dies de la setmana
Denominador: Infants que cursen primer d’ESO
Estudi Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. 2012
5.3.2 Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar
5.3.3 Oferir suport familiar per a l’exercici d’una parentalitat positiva
5.4.1 Reforçar la família coma primer referent educatiu
Augment

Figura 185. Percentatge. Segons el sexe. 2012

Figura 186. Percentatge. Comparativa Espanya - Catalunya.
2012

Anàlisi descriptiva

Un 69% dels infants que cursen primer d’ESO afirmen que aprenen juntament amb la seva família cada
dia o la majoria de dies de la setmana. Segons sexe, no s’aprecien diferències en els extrems.. On veiem
alguna diferència és en el fet d’aprendre la majoria de dies on les noies puntuen per sobre dels nois. En
la comparativa entre Catalunya i Espanya s’observa que els nois i noies espanyols consideren que
aprenen cada dia cinc punts percentuals per sobre que els nois i noies catalans.
La tendència esperada per a aquest indicador és que, en la mesura del possible, pugui augmentar la
proporció de nois i noies que considerin que cada dia o la majoria de dies aprenen coses juntament amb
la seva família, senyal que el temps que passen els infants i adolescents amb les seves famílies és temps
de major qualitat.
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En resum:

Les famílies monoparentals i les famílies nombroses són les famílies amb infants i adolescents
a càrrec més vulnerables. 6 de cada 10 famílies nombroses i, pràcticament, la meitat de
famílies monoparentals es troben l’any 2013 en situació de risc de pobresa. En la mateixa
línia, en el 15% de llars amb infants a càrrec no hi ha cap adult ocupat. Les dades catalanes i
espanyoles se situen per sobre de la mitjana europea (15% a Catalunya pel 10% a UE17).
Pràcticament el 40% dels infants i adolescents protegits per l’administració (DGAIA) viuen en
un centre residencial. A mesura que augmenta l’edat d’aquests nois i noies també augmenta
la proporció dels que es troben acollits en centre residencial. Tanmateix, hi ha un 12% dels
infants entre 0 i 5 anys que també es troben acollits en centre residencial. La llei 14/2010 dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència indica que sempre que sigui possible,
l’acolliment familiar prevaldrà davant de l’acolliment residencial.
Un darrer aspecte a destacar en aquest àmbit de la família és la constatació que la meitat dels
adolescents que cursen 1er d’ESO asseguren que es fan càrrec de la cura de germans o altres
familiars cada dia o gairebé cada dia quan, amb total seguretat, no és una responsabilitat que
els tocaria assumir per edat.
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6.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

6.1. Ús de les Tecnologies de la informació i la comunicació
6.1.1. Percentatge d’adolescents entre 10 i 15 anys que han utilitzat l’ordinador
en els darrers tres mesos

96,7%

6.1.2. Percentatge d’adolescents entre 10 i 15 anys que han utilitzat Internet en
els darrers tres mesos

94,8%

6.1.3. Percentatge d’adolescents d’entre 10 i 15 anys que disposen de mòbil

53,1%

Tipologia d’indicador
Població
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

Impacte
Població entre 10 i 15 anys
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’adolescents entre 10 i 15 anys que han utilitzat l’ordinador en els darrers tres
mesos
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents
IDESCAT, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la
comunicació a les llars de l'INE. 2013.
6.1.2 Formar en educació mediàtica als infants i adolescents
6.2.1 Mesures d’accessibilitat als mitjans de comunicació
Figura 187.

Percentatge. Sèrie temporal 2011-2013

Anàlisi descriptiva

El 96,7% dels infants catalans de 10 a 15 anys han utilitzat l'ordinador en els tres mesos previs a
l’entrevista en l'any 2013. En el mateix període, el 94,8% s'han connectat a Internet. Pel que fa a la
disponibilitat de mòbil, el percentatge se situa en el 53,1%. Si observem la tendència dels darrers tres
anys s’observa com la disponibilitat de mòbil s’ha reduït 10 punts en el darrer any mentre que l’ús
d’ordinador i internet es manté molt estable en tots els anys estudiats per sobre del 90%.
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6.1.4. Percentatge d’infants i adolescents entre 8 i 14 anys que disposen de correu
electrònic

63,6%

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Impacte
Població entre 8 i 14 anys
Sexe, Edat
Percentatge
Numerador: Nombre d’infants i adolescents entre 8 i 14 anys que disposen de correu electrònic
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents
Font d’informació Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC). 2009
Mesures del PDIIAC 6.2.1 Mesures d’accessibilitat als mitjans de comunicació
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018 Figura 188. Percentatge. Segons el sexe. 2009

Figura 189. Percentatge. Segons el grup d’edat. 2009

Anàlisi descriptiva

Un 63,6% dels infants i adolescents de 8 a 14 anys disposaven de correu electrònic. Segons sexe s’observa
que, tot i que les diferències no són grans, el 65,8% de les noies disposen de correu electrònic per un 61,0%
dels nois. Segons grup d’edat veiem que a mesura que aquesta augmenta és més probable de que els nois i
noies disposin de correu electrònic. Així, la franja d’edat entre les 12 i els 14 anys és la que disposa en
major mesura de correu electrònic (86,1%).
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6.1.5. Mitjana d’hores setmanals que els infants i adolescents entre 8 i 14 anys estan
connectats a Internet

3,85

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Impacte
Població entre 8 i 14 anys
Sexe, Edat
Percentatge
Numerador: número d’hores setmanals que els infants i adolescents dediquen a mirar la televisió
Denominador: Número total d’infants i adolescents

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC).2009
6.1.2 Formar en educació mediàtica als infants i adolescents
6.2.1 Mesures d’accessibilitat als mitjans de comunicació
-

Figura 190. Percentatge. Segons el sexe. 2009

Figura 191. Percentatge. Segons el grup d’edat. 2009

Anàlisi descriptiva

Els infants i adolescents de 8 a 14 anys estan una mitjana de 3,85 hores setmanals connectats a Internet.
Segons sexe, no s’observen diferències rellevants. Per grups d’edat s’observa que a mesura que aquesta
augmenta també augmenta el nombre d’hores setmanals que els nois i noies es connecten a internet. La
mitjana d’hores setmanals que es connecten a internet els nois i noies d’entre 12 i 14 anys duplica la mitjana de
connexió entre els nois i noies d’entre 8 i 9 anys.
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6.2. Seguretat
6.2.1. Percentatge d’infants i adolescents que han rebut formació en internet
segura en el centre escolar en el darrer curs

12,5%

Tipologia d’indicador
Població
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Impacte
Població matriculada a educació primària i secundària
Anual
Percentatge
Numerador: Alumnat matriculat a Primària i ESO que han rebut formació en internet segura en el
centre escolar en el darrer curs
Denominador: Alumnat total matriculat a Primària i ESO
Font d’informació Dept. d’Interior. 2013
Mesures del PDIIAC 6.1.2 Formar en educació mediàtica a infants i adolescents
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018 Augment
A quin tipus de formació El Departament d'Interior ha elaborat un pla per prevenir la ciber delinqüència en l'àmbit dels
en internet segura ens adolescents i els joves, amb l'objectiu d'informar, alertar i conscienciar dels perills i les activitats
referim? il·lícites en les quals els infants i adolescents poden ser víctimes potencials; donar consells per a un ús
adient i segur de la xarxa internet, i oferir un canal de contacte entre la policia i els pares, els
educadors i els joves. (Font: Dept. d’Interior)
Figura 192. Percentatge. Sèrie temporal curs 2009-2010 2012-2013

Figura 193. Nombre d’assistents. Sèrie temporal. Cursos
2009-10 - 2012-13

Anàlisi descriptiva

El 12,5% dels infants i adolescents d’educació Primària i ESO van rebre formació en Internet segura en el
seu centre escolar durant el curs 2012-2013. Veiem que la tendència en els darrers anys es força similar
pel que fa a la proporció d’infants i adolescents que han rebut formació en internet segura.
La tendència esperada per a aquest indicador és que cada vegada hi hagi una major proporció d’infants i
adolescents que han estat formats en internet segura per tal d’afavorir un ús d’internet de major
qualitat i sobretot més segur.
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6.2.2. Percentatge d’infants i adolescents entre 8 i 14 anys que tenen
contrasenyes no segures
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Què entenem per a
contrasenya segura?
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

30,8%

Impacte
Població entre 8 i 14 anys
Sexe i Grup d’edat
Percentatge
Numerador: Nombre d’infants i adolescents entre 8 i 14 anys que tenen contrasenyes no segures
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents de la mostra
Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC). 2009
S’entén com a contrasenya segura: més de 8 caràcters, amb nombres i lletres i paraules que no
existeixen.
6.1.1 Formar en educació mediàtica a pares, mares i professionals de l’educació i de la comunicació
6.1.2 Formar en educació mediàtica a infants i adolescents
Disminució

Figura 194. Percentatge. Segons el sexe

Figura 195. Percentatge. Segons el grup d’edat

Anàlisi descriptiva

Gairebé un 31% dels infants i adolescents de 8 a 14 anys no tenien contrasenyes segures l’any 2009.
Segons sexe no veiem diferències rellevants. Tanmateix les noies tenen una lleugera proporció superior
de contrasenyes no segures als nois (33% les noies per un 29% els nois). Segons el grup d’edat s’observa
que són els nois i noies de menys edat (de 8 a 11 anys) els que tenen una proporció de contrasenyes no
segures major. I, en canvi, els adolescents entre 12 i 14 anys tenen una proporció de contrasenyes no
segures molt inferior a la resta de grups d’edat estudiats (10 punts percentuals per sota)
La tendència esperada per a aquest indicador és que disminueixi el nombre d’infants i adolescents que no
tenen contrasenyes segures per a totes les gestions que facin a internet. Cal assegurar que els infants i
adolescents realitzen les gestions a internet amb la màxima seguretat.

Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Juny de 2015

Pàg. 156 / 164

DESPLEGAMENT DEL PACTE PER A LA INFÀNCIA
Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018

Estat de situació de la infància i l’adolescència

6.2.3. Percentatge d’infants i adolescents entre 8 i 14 anys que quan naveguen
per internet a casa, els pares o germans estan al seu costat.
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

41,0%

Impacte
Població entre 8 i 14 anys
Freqüència acompanyament en l’ús d’internet
Percentatge
Numerador: Nombre d’infants entre 8 i 14 anys que quan naveguen per internet a casa, els pares o
germans estan al seu costat
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents de la mostra
Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC).2009
5.3.3 Oferir suport familiar per a l’exercici d’una parentalitat positiva
5.4.1 Reforçar la família coma primer referent educatiu
Augment

Figura 196. Percentatge. Segons si estan acompanyats quan naveguen a internet. 2009

Anàlisi descriptiva

Un 41% dels infants entre 8 i 14 anys afirmen que algun familiar està al seu costat quan navega per
Internet a casa. Un 40% dels nois i noies a vegades navega per internet acompanyat d’algun familiar i a
vegades ho fa sol mentre que un 16% dels infants i adolescents asseguren navegar per Internet sense la
companyia de pares, mares o germans.
La tendència esperada per a aquest indicador és que pugui augmentar el percentatge d’infants que
naveguen per internet acompanyats dels pares o mares per afavorir un bon ús de la xarxa i evitar al
màxim els riscos que hi pot haver en l’ús d’internet i alhora afavorir la parentalitat positiva de les famílies.
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6.2.4. Percentatge d’infants i adolescents entre 8 i 14 anys que utilitzen a casa
un ordinador d’ús compartit
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul

Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

79,1%

Impacte
Població entre 8 i 14 anys
Tipus d’ús i grup d’edat
Percentatge
Numerador: Nombre d’infants i adolescents entre 8 i 14 anys que utilitzen a casa un ordinador d’ús
compartit
Denominador: Nombre total d’infants i adolescents de la mostra
Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC).2009
5.3.3 Oferir suport familiar per a l’exercici d’una parentalitat positiva
5.4.1 Reforçar la família coma primer referent educatiu
Manteniment - Augment

Figura 197. Percentatge. Segons l’ús. 2009

Figura 198. Percentatge. Segons el grup d’edat. 2009

Anàlisi descriptiva

El 79% dels infants i adolescents entre 8 i 14 anys disposen d’un ordinador d’ús compartit a casa seva
mentre que prop del 17% tenen un ordinador d’ús personal. Finalment, un 4,2% dels infants i adolescents
no tenen ordinador a casa. Segons el grup d’edat no s’observen diferències rellevants en el fet de
disposar d’un ordinador d’ús compartit.
La tendència esperada és que es pugui mantenir o augmentar el percentatge de nois i noies que utilitzen
un ordinador compartit per tal de que puguin realitzar un ús de l’ordinador i d’accés a internet amb major
seguretat i en les hores convingudes a la llar.
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6.3. Consum de Mitjans de Comunicació
6.3.1. Percentatge de consum de diaris entre 14 i 19 anys en el darrer any

27,0%

6.3.2. Percentatge de consum de revistes entre 14 i 19 anys en el darrer any

55,0%

6.3.3. Percentatge de consum d’internet entre 14 i 19 anys en el darrer any

86,0%

6.3.4. Percentatge de consum de ràdio entre 14 i 19 anys en el darrer any

63,0%

6.3.5. Percentatge de consum de televisió entre 14 i 19 anys en el darrer any

86,0%

Tipologia d’indicador
Població
Periodicitat
Tipus d’unitat
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

Impacte
Població entre 14 i 19 anys
Anual
Percentatge
Numerador: Nombre d’individus entre 14 i 19 anys que consumeixen televisió
Denominador: Nombre total d’individus de la mostra
Fundació audiències de la comunicació i la cultura (FUNDACC).2013
6.1.2. Formar en educació mediàtica a infants i adolescent
6.2.1. Mesures d’accessibilitat als mitjans de comunicació
6.2.2. Fomentar la participació dels infants i adolescents als mitjans de comunicació
-

Figura 199. Percentatge. Consum segons el tipus de mitjà de comunicació. 2013

Anàlisi descriptiva

El consum televisiu de la població catalana que té entre 14 a 19 anys és d’un 86%. Amb el mateix
percentatge es troba el consum d’internet. Per contra, el mitjà de comunicació amb menys consum
per part de la població que té entre 14 i 19 anys és el diari, amb un 27%, seguit del consum de
revistes amb un 55% i de la ràdio amb un 63%.
Probablement l’escassa oferta de diaris, revistes i programes radiofònics adreçats a infants i
adolescents explicaria una part d’aquest consum inferior de mitjans de comunicació per part
d’infants i adolescents.
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6.3.6. Mitjana de minuts diaris que els infants entre 4 i 12 anys dediquen a mirar
la televisió

143 ’

Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Tendència esperada 2018
Fórmula de càlcul

Impacte
Població de 4 a 12 anys
Grup d’edat i Sèrie temporal
Anual
Minuts
Numerador: Nombre de minuts diaris que els infants entre 4 i 12 anys dediquen a mirar la televisió
Denominador: Nombre total d’infants
Font d’informació KANTAR Media.2013
Mesures del PDIIAC 6.2.2. Fomentar la participació dels infants i adolescents als mitjans de comunicació
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018 Manteniment
Figura 200. Mitjana de minuts. Sèrie temporal i grup d’edat. 2011-2014

Anàlisi descriptiva

La població catalana de 4 a 12 anys dedica a veure la televisió una mitjana de 2 hores i 23 minuts al dia.
Si comparem el temps dedicat a mirar la televisió dels infants amb la població general s’observa que el
conjunt de la població veu la televisió al voltant de 100 minuts més de mitjana que els infants que tenen
entre 4 i 12 anys. Si ens fixem amb les dades evolutives dels darrers anys s’observa una lleugera
disminució dels minuts diaris que els infants miren la televisió al dia (8 minuts menys l’any 2014 respecte
de l’any 2011)
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6.3.7. Percentatge d’infants i adolescents entre 4 i 12 anys que miren la televisió
més enllà de les 22:30h
Tipologia d’indicador
Població
Variables estratificadores
Periodicitat
Tipus d’unitat
Tendència esperada 2018
Fórmula de càlcul
Font d’informació
Mesures del PDIIAC
associades a l’indicador
Tendència esperada 2018

16,9%

Impacte
Població de 4 a 12 anys
Sèrie temporal, Franja horària i tipus de dia
Anual
Percentatge
Disminució
Numerador: Nombre d’infants entre 4 i 12 anys que miren la televisió més enllà de les 22:30h
Denominador: Nombre total d’infants entre 4 i 12 anys
KANTAR Media. 2013
6.3.1 Difondre continguts audiovisuals adequats a la seva edat
6.3.2 Implicar els mitjans de comunicació en un representació respectuosa amb els seus drets
Disminució

Figura 201. Percentatge. Sèrie temporal 2011-2013 segons la
franja horària

Figura 202. Audiència en milers. Evolució del consum mitjà
anual televisiu en dies feiners i caps de setmana (hores)

Anàlisi descriptiva

L’any 2013, el 17% dels infants entre 4 i 12 anys miraven la televisió més enllà de les 22:30, un 8% mirava la
televisió més enllà de les 23:30 mentre que un 3% la mirava més enllà de les 24:30. Si ens fixem en
l’evolució dels darrers anys no s’observen diferències. En la comparativa de dies feiners i caps de setmana
veiem que els caps de setmana es consumeix més televisió durant el dia (matins i tardes) però a partir de les
19:30 no hi ha diferències de consum de televisió entre dies feiners i caps de setmana.
La tendència esperada per a aquest indicador és que pugui disminuir la proporció de nois i noies entre 4 i 12
anys que miren la televisió més enllà de les 22:30 i en endavant. Entre d’altres motius, perquè és una zona
horària en que els continguts televisius no estan protegits per a infants.
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En resum:

Pràcticament la totalitat dels infants i adolescents catalans entre 10 i 15 anys utilitzen
l’ordinador i es connecten a internet habitualment, mentre que la meitat dels nois i noies
d’aquesta edat disposen de mòbil. El 64% dels infants i adolescents entre 8 i 14 anys a més,
l’any 2009 (última dada disponible) disposaven de correu electrònic (probablement aquest
percentatge és avui en dia superior).
Internet i la televisió són els mitjans de comunicació més consumits pels adolescents entre 14 i
19 anys. A la inversa, els diaris són el mitjà menys consumit, seguit de les revistes i la radio.
Els infants entre 4 i 12 anys consumeixen de mitjana, cada dia, 143 minuts de televisió mentre
que la mitjana de la totalitat de la població catalana se situa en 243 minuts (població de 4 anys
en endavant). La principal problemàtica observada en aquest sentit és que un 17% dels infants
entre 4 i 12 anys miren la televisió més enllà de 2/4 d’11 i un 7% més enllà de 2/4 de 12 de la
nit durant els dies de la setmana.
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Annex: Proposta de nous indicadors per a construir
Eix 1. Participació social de la infància
Indicadors per construir:
Percentatge d’infants i adolescents que han tingut experiències d’accions o han estat
testimonis de que no s’han respectat els seus drets

Per construir

Possible font: Enquesta d’infància i adolescència de Catalunya

Percentatge d’infants i adolescents tutelats que estan informats de la seva situació
mitjançant els tràmits d’audiència

Per construir

Font: Dpt. De Benestar Social i Família: DGAIA

Percentatge d'infants i adolescents involucrats en algun mecanisme municipal de
participació en el darrer any

Per construir

Possible font: Enquesta d’infància i adolescència de Catalunya

Percentatge d’infants i adolescents que coneixen la possibilitat de pertànyer o constituir
una associació infantil

Per construir

Possible font: Enquesta d’infància i adolescència de Catalunya

Percentatge d’infants i adolescents que pertanyen a alguna associació en el darrer any
Possible font: Enquesta d’infància i adolescència de Catalunya

Per construir

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida
Indicadors per construir:
Mitjana de m2 d’espais de joc infantil públics a Catalunya en el darrer any
Possible font: Dpt. De Territori i Sostenibilitat

Percentatge d’infants i adolescents tutelats que estan satisfets amb la seva mesura
protectora

Per construir

Per construir

Font: Dpt. De Benestar Social i Família: DGAIA

Eix 3. Atenció a la infància: Salut
Indicadors per construir:
Taxa d’adolescents amb trastorns alimentaris (anorèxia i bulímia) en el darrer any
Possible font: Dpt. De Salut

Percentatge d’adolescents que han consumit drogues il·legals en el darrer any
Possible font: Dpt. De Salut

Taxa d’infants i adolescents que han estat hospitalitzats en el darrer any
Possible font: Dpt. De Salut

Per construir
Per construir
Per construir

Eix 4. Atenció a la infància: Educació i valors
Indicadors per construir:
Percentatge d’infants de 0 a 2 anys que han sol·licitat una plaça de 0 a 3 anys pública i
l’han obtinguda, en el darrer any

Per construir

Possible font: Taules territorials i locals d’infància i adolescència

Taxa d’absentisme escolar en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
font: Dpt. D’Ensenyament
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Eix 5. Atenció a la infància: Família
Indicadors per construir:
Taxa de famílies amb fills a càrrec beneficiàries de prestacions sotmesos a nivell
d’ingressos

Per construir

Possible font: Dpt. De Benestar Social i Família. Secretaria de Famílies

Taxa de famílies amb fills a càrrec que han estat desnonades en el darrer any
Possible font:

Taxa de famílies amb fills a càrrec beneficiàries d’ajuts econòmics concedits per a fer
front puntualment al pagament del lloguer de l’habitatge

Per construir

Per construir

Possible font: Dpt. De Territori i Sostenibilitat

Taxa de famílies amb fills a càrrec beneficiàries d’ajuts econòmics concedits per a fer
front a les quotes hipotecàries en cas de risc de desnonament per impagament

Per construir

Possible font: Dpt. De Territori i Sostenibilitat

Taxa de famílies amb fills a càrrec beneficiàries d’ajuts econòmics concedits per a llogar
un nou habitatge, en cas d’haver-lo perdut després d’un procés de desnonament o
execució pressupostària

Per construir

Possible font: Dpt. De Territori i Sostenibilitat

Eix 6. Mitjans de comunicació
Indicadors per construir:
Nombre de sessions de formació sobre educació mediàtica adreçada a pares i mares en
el darrer any

Per construir

Possible font:

Nombre d’iniciatives i projectes nous als mitjans de comunicació a Catalunya conduïts
per a adolescents

Per construir

Possible font:

Nombre de diaris i revistes adreçades especialment a infants i adolescents
Possible font:

Nombre de programes informatius que ofereixen l’opinió dels infants i adolescents quan
tracten aspectes que els afecten

Per construir

Per construir

Possible font:
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