diagnòstic de la
infància i
l'adolescència del
Municipi d'Eivissa

INTRODUCCIÓ
El present diagnòstic s'emmarca dins del Programa Ciutats Amigues de la
Infància del Comitè Espanyol d'UNICEF amb motiu de la renovació del Segell que
va ser concedit l'any 2013 i renovat l’any 2017.
L'elaboració d'aquest estudi ha estat gràcies al treball multidisciplinari i la col·laboració de les diferents
àrees municipals aportant dades d'especial interès sobre la situació de la infància i l'adolescència al nostre
territori.
L'informe que presentam a continuació pretén ser un instrument de coneixement que permeti la
planificació d'accions orientades al compliment dels drets dels infants i joves del municipi partint de les
seues necessitats reals.

TOTAL D'ALUMNAT ENQUESTAT:
3.076
Suposa un 51% de l’alumnat matriculat al
municipi d'Eivissa
1.221 Alumnat

1.160 alumnat

695 alumnat

Quart, cinquè i sisè de primària

Segon i tercer de secundària

Primer i segon de batxillerat

46'19% del total

44,80% del total

89,44% del total

ASPECTES QUE ES VAN TENIR EN COMPTE
A L'ENQUESTA
Percepció de l’entorn personal.

Percepció de l’entorn familiar i residencial.

Percepció de l’entorn educatiu i de l’amistat.

Percepció de l’oci i el temps lliure.

Anàlisi i resultats de les enquestes
passades als infants i als adolescents
del municipi d’Eivissa.
"El 86,3% dels infants i el 73,8% dels adolescents
enquestats de la ciutat d’Eivissa manifesta ser feliç
amb la seua vida"

Percepció de
l'entorn
personal

SENTIR-SE ESCOLTAT I ESCOLTADA

INFANTS
35 %

No està a prou o mica satisfet o satisfeta amb l'escolta adulta.

23 %

Manifesta no sentir-se sempre escoltat o escoltada per les persones que el
o la cuiden.

16,5 %

Pensa que les persones que el o la cuiden no tenen en compte el que ell o
ella diu.

ADOLESCENTS
16,7 %

No se sent normalment o mai escoltat i escoltada pels adults.

49,5 %

Manifesta sentirse escoltat/escoltada per adults «a vegades».

22,9 %

Els adults que el o la cuiden no tenen en compte
el que ell o ella diu.

SALUT
"El 37,6% d’infants i el 39,4% d’adolescents manifesten tenir
normalment dificultats per dormir"

ADOLESCENTS

INFANTS

Diu patir mal de cap molt sovent.

30,7 %

Diu patir mal de cap molt sovent.

19,1 %

Té mal d'estómac habitualment.

30,7 %

Té mal d'estómac habitualment.

35,7 %

Es sent nerviós / nerviosa
habitualment.

69,5 %

Se sent preocupat i preocupada per
la seua salut.

22 %

69,6 %

Està satisfet amb el seu cos.

48 %

Es sent nerviós/ nerviosa
habitualment.

86,5 %

Se sent preocupat i preocupada per la
seua salut.

57,2 %

Està satisfet amb el seu cos.

SEGURETAT
"El 91,1% dels infants i el 81,5% dels adolescents se sent sempre o
quasi sempre segur/segura a l’escola o a l’institut."

INFANTS
87,9 %

43,2 %

67,8 %

Se sent segur/segura amb la seua
família.
Se sent sempre lliure per dir el que
pensa.
Se sent segur/segura amb ell o
ella mateixa.

ADOLESCENTS
80,5 %

Se sent segur/segura amb la seua
família.

51,8 %

Se sent sempre lliure per dir el que
pensa.

45,2 %

Se sent segur/segura amb ell o
ella mateixa.

PERCEPCIÓ DE
L’ENTORN
FAMILIAR I
RESIDENCIAL

FAMÍLIA
"No hi ha cap infant que manifesti viure amb inseguretat quan
està amb la família."

INFANTS
4,1 %

No fa cap activitat amb la seva família.

27,4 %

Es preocupen sempre o quasi sempre per la situació econòmica de la seua família

ADOLESCENTS
12,4 %

30,2 %

No fa cap activitat amb la seva família.
Es preocupa normalment per la situació econòmica de la seua família.

BARRI
"es pot afirmar que els infants i adolescents enquestats de la ciutat
d'Eivissa manifesten viure en barris segurs i amables amb els nens, nenes i
joves."

INFANTS
72,8 %

Manifesta sentirse segur o segura al seu barri.

46,6 %

No participa en les activitats que organitza l'associació de vesïns
del barri on viu

ADOLESCENTS
73,5 %

Manifesta sentirse segur o segura al seu barri.

78,1 %

No participa en les activitats que organitza
l'associació de vesïns del barri on viu.

CASA
"El 10% dels infants, no disposen d'un espai per jugar a casa, dorm a una
habitació que comparteix amb altres persones, no disposa d'internet ni
ordinador per fer els deures i no té lloc on estudiar amb tranquil·litat."

INFANTS

ADOLESCENTS

7,6 %

No té accés a internet.

2,1 %

No té accés a internet.

2,1 %

No disposa de material escolar.

1,1 %

No disposa de material escolar.

16,9 %

No disposa d'un ordinador o tauleta
tàctil a casa.

5,4 %

No disposa d'un ordinador o tauleta
tàctil a casa.

7,7 %

No té un lloc on poder estudiar
amb tranquil·litat.

9%

No té un espai on jugar.

Amb qui viuen els infants i els adolescents
del municipi d'Eivissa?
GERMANS/
GERMANES

MARE

PARE

94,2% infants

81,3% infants

69,2% infants

91,5% adolescents

78,7% adolescents

64% adolescents

ALTRE
FAMILIAR

ALTRA
PERSONA

15,8% infants

4,2% infants

11,6% adolescents

3,8% adolescents

PERCEPCIÓ DE
L’ENTORN
EDUCATIU I DE
L’AMISTAT

VIDA D'ESTUDIANT
"El 78,6% d'infants i el 38,5% dels adolescents manifesta que
normalment hi ha conflictes a l'escola o l'institut."

INFANTS
5,7 %

49,2 %

ADOLESCENTS

Li fan mal a propòsit.

3,4 %

Li fan mal a propòsit.

L'insulten.

6,7 %

L'insulten.

7,6 %

Se sent apartat/apartada.

7,3 %

Es riuen d'ell o d'ella

6%

4,2 %

Se sent apartat/apartada.
Es riuen d'ell o d'ella

VIDA D'ESTUDIANT
Afirmen fer mal a
propòsit a altre
company o compaya
13,1% infants

afirmen insultar a
altres infants de
la seua classe
26,4% infants

afirmen deixar de
banda a altre
company o companya
12,3% infants

"El 19,1% de l'alumnat de primÀria i el 42% de l'alumnat de secundÀria
no està satisfet en anar a l'escola o a l'institut."

AMICS I AMIGUES
"El 88,6% d’infants i el 75,7% d’adolescents estan satisfets i satisfetes
amb els seus amics i amigues."

82 %

Manifesta tenir suficients amics i amigues.

80 %

Manifesta tenir suficients amics i amigues.

75,5 %

Comptar amb l’ajuda d’algun amic o amiga en cas de tenir un
problema.

70 %

Pensa que els seus amics i les seues amigues es preocupen per ell o
ella.

PERCEPCIÓ DE
L’OCI I EL TEMPS
LLIURE

ACTIVITATS FORA DEL CENTRE EDUCATIU
Miren televisió,
ordinador o tauleta
88,4% infants
62,3% adolescents

practiquen esport o
fan exercici cada
setmana

Fan servir cada dia
les xarxes socials
56,3% infants
93,2% adolescents

passen temps a l'aire
lliure

87,2% adolescents

83,7% infants

81,3% adolescents

79,5% adolescents

"El 8% dels adolescents manifesta que li agradaria fer alguna
activitat extraescolar"

Juguen a videojocs
cada dia
31% infants
59% adolescents

fan deures i estudien
a casa
68,2% infants
89,2% adolescents
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