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MARC
1998 - 2015

2016 - 2018

2019 - ...

etapa Consorci Institut de la
Infància i el Món Urbà
(CIIMU)

etapa Consorci Institut
Infància i Adolescència de
Barcelona (IIAB)

etapa IIAB com a unitat
autònoma dins l’IERMB

QUI SOM? un instrument públic pont entre la recerca i l’administració local
Instrument públic que treballa per a i amb l’administració local, des del coneixement, per acompanyar canvis
en el seu paper com a garant dels drets d’infants i adolescents i en la millora de la ciutat per viure-hi la
infància i l’adolescència amb igualtat d’oportunitats.

QUÈ FEM?
Contribuir a millorar polítiques locals per fer avançar els drets
Impulsar i acompanyar canvis estratègics, transversals i concrets en les polítiques locals per la
millora de les vides d’infants i adolescents i la realització progressiva dels seus drets.

Generar coneixement vinculat a l’agenda pública
Investigar sobre les vides d’infants i adolescents i les polítiques locals que els afecten,
buscant l’equilibri entre la diagnosi, l’avaluació i les propostes.

Enriquir el debat social compartint coneixement
Obrir i nodrir debats socials informats aportant mirada d’infància, compartint evidències i
anàlisi basades en el coneixement compartit i en treballs col·laboratius.
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COM HO FEM?
2 perspectives
•

Dels drets d’infants i adolescents com a ciutadans amb capacitats creixents i punts de
vista i interessos propis que cal conèixer i tenir en compte: interès superior de l’infant.

•

De la inversió en aquesta etapa estratègica del cicle vital per a les trajectòries personals i
per a la cohesió social.

6 principis
1. Des de, per a i amb la
infància i l’adolescència

2. Rigor metodològic i
qualitat

3. Sentit, retorn i ús
social en tot el procés de
coneixement

4. Processos
col·laboratius i
catalitzadors de canvis

5. Treball en obert i
transparència

6. El valor d’allò públic
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ACTIVITAT
QUÈ HEM FET DES DE 2016?
4 àmbits
OBSERVATORI i
GOVERNANÇA

BENESTARS

ESPAI PÚBLIC,
JOC i
CIUTADANIA

EDUCACIONS

GOVERNANÇA

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN LES POLÍTIQUES LOCALS:
espais on contribuïm coordinant, participant o assessorant

Co-coordinació Grup d’igualtat
d’oportunitats en la infància
Consell Municipal de Benestar
Social (2015 - 2019)

Elaboració Focus Infància
I 2017-2020: diagnosi,
marc, reptes i actuacions
(2017)

Participació en grup experts i
aportació de dades per diagnosi
del Pla adolescència i joventut
(2017)

Impuls i coordinació Grup
transversal de treball sobre
Espai públic, infància i
adolescència (2016-2017)

Contribució en la comissió
transversal i grup d’indicadors de
l’Estratègia d’inclusió social i
reducció desigualtats (2017)

OBSERVATORI

OBSERVATORI 0-17 BCN:
vides i drets de la infància i adolescència a la ciutat
Creació d’un sistema integral
d’indicadors d’infància i
adolescència sistematitzant fonts
disponibles de ciutat (2018)

Informes anuals Dades clau de la
infància i l’adolescència a BCN
(2017 i 2018) en col·laboració
interinstitucional i transversal AjBCN

Estudi: Les condicions de vida de les
famílies amb infants ateses per serveis
socials a partir de l’explotació de
l’enquesta municipal de persones
usuàries de SS (2018)

Concepte i col·laboració en la
Jornada Infància i adolescència:
present i futur (novembre 2018)

Avaluació qualitativa d’impactes
subjectius del Fons 0-16 en les vides
quotidianes d’infants, adolescents i les
seves famílies
(2018-19)
Entitat promotora:
Àrea de Drets Socials, Ajuntament de Barcelona
En col·laboració amb:
OMD, AjBCN | Consorci d’Educació BCN
IERMB
| ASPB
CRIT (UB)
| GRAFO (UAB)
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BENESTARS

PARLEN ELS NENS I NENES:
el benestar subjectiu de la infància a Barcelona
Elaboració de l’Agenda dels infants i
creació del Grup Altaveu de nois i
noies. (2018)

Enquesta a 4.000
nens i nenes a
50 escoles, el
15% infants de
10 a 12 anys de
la ciutat
(curs 16-17)

OBRIR DEBATS amb equip govern,
grups municipals, òrgans de
participació de ciutat (CMBS, ACBI,
C.Ciutat...) i serveis públics (2018-19)

85 tallers
participatius de
retorn i formulació
de propostes de
millora
(curs 17-18)

Elaboració de l’Informe de la
recerca Parlen els nens i nenes:
benestar subjectiu de la infància a
Barcelona i obrir debats (2019)

Entitat promotora:
Àrea de Drets Socials, Ajuntament de Barcelona
En col·laboració amb:
Direcció infància, joventut i gent gran, Drets Socials Aj. BCN

|

Consorci d’Educació BCN

|

ERQV (UdG)
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ESPAI PÚBLIC,
JOC I
CIUTADANIA

CIUTAT JUGABLE: cap a una política de joc a l’espai públic

Doc. Consideracions sobre Espai públic,
infància i adolescència - Grup
transversal (2016-17)

Co-organització de la Jornada El dret
dels infants a la ciutat: millorem el
nostre espai públic (2016)
Estudi Usos de les àrees de joc de
Barcelona: una aproximació des de
l’abordatge etnogràfic espontani (2017)

Elaboració proposta Estratègia cap a
una política de joc a l’espai pública: BCN
dóna molt de joc mesura de govern al
Ple Municipal (nov. 2017 –feb. 2018)
Disseny, desenvolupament i sistematització
de processos de co-creació amb infants de
2 parcs de la ciutat (2018)
Elaboració participada i transversal de la
proposta Pla del joc a l’espai públic amb
horitzó 2030 (març 2018 – febrer 2019) a
partir de diagnosi

Concepte i col·laboració en la Jornada Joc i
ciutat (6F, CCCB): debat sobre importància
social del joc

Entitat promotora:
Àrea d’Ecologia Urbana, Aj.de Barcelona

En col·laboració amb:
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IMPJ | IMPD | IMEB | IBE | Drets Socials | Drets de ciutadania | Foment de ciutat | Barcelona Regional

EDUCACIONS

Anàlisis i avaluacions sobre programes i polítiques
educatives de la infància i adolescència a la ciutat
Anàlisi models i acompanyament x
definir model integral d’espais familiars
socioeducatius (2017) per Direcció
Infància i famílies

Elaboració, presentació i debats socials
de l’Informe d’oportunitats educatives
a Barcelona 2016 (2015-17)

Avaluació del programa municipal
Camí escolar, espai amic (2017)

Eina-qüestionari per recollida dades perfils socials de
famílies usuàries escoles bressol municipals per a
futures avaluacions de tarifació social (2017)
•

Avaluació programa del CEB
Instituts a temps complet (2017)

Elaboració i difusió de l’Informe
Oportunitats educatives de la infància i
l’adolescència de Barcelona 2018-2019

Avaluació del programa municipal
Audiència pública de nois i noies. (16– 17)

Avaluació del programa municipal
Patis escolars oberts al barri. (16-17)

Entitat promotora:
Àrea de Drets Socials, Ajuntament de Barcelona
En col·laboració amb:
IMEB | IMSS | CEB | Fundació BCN FP | GREM (UB)
10

ALGUNS RESULTATS des de 2016
EIX 1:
Contribuir a millorar
polítiques locals per fer
avançar els drets de la
infància i l’adolescència

EIX 2:
Generar coneixement
vinculat a l’agenda
pública
EIX 3:
Enriquir el debat social
compartint coneixement

3 propostes de mesures de govern AjBCN
5 espais de treball coordinats
10 espais de treball participats
57 sessions de treball
15 informes de recerca
5 documents tècnics
3 jornades
4 presentacions / RdP
12 notes premsa
+150 impactes en mitjans

Web 16.000 visites any
1.965 seguidors Twitter
24 butlletins
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@InstInfancia
InstitutInfancia.cat

