
Barcelona, novembre de 2021

Benvolgudes famílies,

La nostra escola participarà en l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2021,

de la segona edició del programa de recerca i participació Parlen els nens i nenes: el benestar de la

infància a Barcelona, promogut per l’Ajuntament de Barcelona i desenvolupat per l’Institut Infància

i Adolescència de Barcelona-IERMB amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona

(CEB).

L’objectiu de l’enquesta de benestar subjectiu és conèixer els punts de vista dels infants sobre

aspectes importants de les seves vides amb la finalitat d’assenyalar actuacions per millorar el seu

benestar des dels poders públics, la comunitat educativa i/o les famílies.

En sessions d’una hora vetllades per un equip especialitzat, demanarem als vostres fills i filles si

volen respondre un qüestionari que pregunta sobre la seva vida amb la família, l’escola, les

amistats i el barri. El qüestionari es basa en la recerca internacional Children’s Worlds, en la qual hi

participen més de 40 països del món.

Un/a mestre de l’escola també estarà a les sessions per tal d’acompanyar els infants mentre

responen els qüestionaris. Conèixer el benestar dels infants des dels seus punts de vista i el retorn

global de resultats que rebrà l’escola permet dur a terme treball pedagògic a l’aula en educació en

valors socials i cívics.

A més, l’enquesta de benestar subjectiu s’emmarca en les funcions pròpies de l’Ajuntament de

Barcelona d’actuar sempre a favor de l’interès superior de l’infant, com també en les funcions

del Consorci d’Educació de Barcelona relacionades amb la millora de la qualitat del sistema

educatiu, tal com s’estableix a l’article 21 de la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya. Es garanteix

un nivell adequat de protecció de les dades personals, d’acord amb els requeriments del

Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de
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dades i garantia dels drets digitals, i es manté la confidencialitat de la identitat dels infants. Amb

aquest objectiu, s’han adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives apropiades als

riscos identificats i avaluats per protegir la confidencialitat de tota la informació. No es faran

fotografies dels infants ni enregistraments d’àudio ni vídeo.

Que els vostres fills i filles responguin l’enquesta és voluntari, podeu refusar la seva participació

informant-ho als tutors/es de l’escola. El vostres fills i filles també seran lliures de participar-hi

perquè, a l’inici de les sessions, els preguntarem si volen respondre el qüestionari després

d’explicar-los en què consisteix. Podran retirar-se del qüestionari en qualsevol moment sense que

hi hagi cap penalització.

En cas de dubte o consulta podeu parlar-ne amb els tutors/es o bé contactar amb

benestarinfancia@bcn.cat.

Cordialment,

Eva Alfaro
Directora de l’escola.

Responsable del tractament. IERMB-Institut Infància i Adolescència de Barcelona.
Finalitat del tractament. Obtenció d’informació per a l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a
Barcelona.
Base legal del tractament. Realització d’una missió d’interès públic.
Procediment de recollida de dades. Del qüestionari de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a
Barcelona 2021 i els registres del Consorci d’Educació de Barcelona.
Destinataris de les dades. La dades podran ser comunicades al Consorci d’Educació de Barcelona i altres
entitats públiques, d’acord amb les seves competències.
Exercici de drets. D’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició al tractament de les
seves dades de caràcter personal, adreçant la seva petició a l’adreça electrònica benestarinfancia@bcn.cat,
en la què us facilitaran el formulari corresponent i us indicaran com presentar la sol·licitud de dret. També
podeu presentar, en qualsevol moment, una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD)
mitjançant el Registre General, o bé mitjançant el Registre Electrònic a través de la Seu electrònica
(https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/).
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