TESI DOCTORAL

EL BENESTAR EN LA INFÀNCIA:
UNA AVALUACIÓ DE LES SEVES DIMENSIONS
PSICOSOCIALS
Carles Alsinet Mora

Director:

Dr. FERRAN CASAS AZNAR

Tutor:

Dr. JOAN BlSCARRI GASSIÓ

Universitat de Lleida
Departament de Pedagogia i Psicologia
Novembre 1998

5.

L'AVALUACIÓ DEL BENESTAR PSICOLÒGIC

Veenhoven en Questions on happiness: Classical topics, modern anserws, blind
spots es pregunta si pot mesurar-se el benestar, la felicitat de les persones.
En els estudis relatius al benestar psicològic de les persones en la dècada dels
setanta, Andrews i Whitney (1976) i Campbell, Converse i Rodgers (1976) ja es
plantejaven si l'apreciació subjectiva de la vida es podia avaluar de manera
vàlida i fiable.
Segons Veenhoven (1991), els investigadors socials i psicosocials es plantejaven
tres qüestions a l'hora d'avaluar el benestar de les persones. En primer lloc, la
manera com es podia mesurar el benestar; en segon lloc, si existien diferents tipus
de mesura del benestar, i, en tercer lloc, es volia conèixer si les persones tenien
una idea de la vida relacionada amb el nivell hedònic i si reflectien en les seves
respostes aquest concepte de forma adequada (Veenhoven, 1991).
En el primer punt es plantejava si la mesura a utilitzar havia de ser una mesura
de caire objectiu o bé de caire subjectiu. És sens dubte aquesta dicotomia la
primera que s'estableix a l'hora d'estudiar el benestar de les persones.
Les mesures objectives o indicadors socials representen el nivell de vida individual que es pot constatar per les condicions de vida que poden ser verificades
en un context social i cultural determinat (Evans, 1994).
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Les mesures subjectives estan definides com el grau en què les persones perceben la seva vida i la forma com la relacionen amb diferents referents tant de caire
explícit com implícit. En les mesures subjectives es presenten dos components:
un component interior, entès com el nivell d'aspiracions i d'expectatives, i un
component exterior basat en els nivells de comparació social.
El segon punt té relació amb els diferents tipus d'avaluació. Veenhoven planteja que l'avaluació del benestar de les persones no es pot realitzar amb un únic
tipus d'avaluació. En l'avaluació s'han de complementar diferents tècniques com
poden ser: els qüestionaris, les tècniques d'observació, les entrevistes personals
a informadors clau, o bé els qüestionaris anònims.
Veenhoven (1991) planteja que existeixen evidències que les respostes ales preguntes relacionades amb el benestar estan lligades a diferents influències
situacionals, com la transferència i la contratransferència en l'entrevista, l'edat
i el gènere de Pentrevistador o la durada de l'entrevista.
Les respostes facilitades en la recollida de dades són judicis que, com altres valoracions socials, estan subjectes a un seguit d'influències de caire transitori. Així
doncs, no és suficient que les persones experimentin successos positius i negatius, sinó que també és necessari que aquestes experiències siguin cognitivament
accessibles a l'hora de desenvolupar l'avaluació de la felicitat (Schwarz i Strack,
1991).
En un apartat posterior desenvoluparem diferents tècniques de recollida d'informació referent al benestar psicològic.
En tercer lloc Veenhoven (1991) planteja que les persones reflecteixen en les
seves respostes el concepte benestar des d'una perspectiva hedònica.
En aquest sentit existeixen dues raons que ens permeten avaluar el reflex de les
respostes de les persones.
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La primera es planteja quan les persones no tenen una opinió prefixada en relació amb la seva satisfacció amb la vida. Això implica que a l'hora de donar
una resposta es faci una avaluació o revaluació instantània, que està influïda per
diferents característiques situacionals i de comparació social (Schwarz i Strack,
1991; Veenhoven, 1991).
La segona es planteja quan les persones ja tenen una opinió definitiva i, per tant,
no es plantegen una puntuació quantificable, cosa que dificulta el procés de
mesura.

5.1. L'avaluació en relació amb els components del benestar psicològic
En capítols anteriors hem exposat que el benestar psicològic estava format per
tres components: un component cognitiu, la satisfacció, i dos components afectius, Taféete positiu i Taféete negatiu.
Aquests components, que a vegades poden presentar correlacions entre ells,
s'avaluen mitjançant eines diferents.

5.1.1. L'avaluació de la satisfacció
Com la majoria dels fenòmens que tenen a veure amb les actituds, la satisfacció amb la vida es reflecteix principalment en la conducta dels individus, e-ncara que aquesta conducta no pot avaluar-se exclusivament amb l'observació.
S'han desenvolupat escales de mesura que ens han de permetre conèixer quina
és la satisfacció que tenen les persones en relació amb la seva vida (Veenhoven,
1994).
L'any 1960 Gurin, Veroff i Feld presentaren la Gurin Scale, que era una escala
d'ítem únic que pretenia ser una mesura de la felicitat sentida per les persones.
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Nengarten, Havinsgurt i Tobin, un any després, proposaren la Life Satisfaction
Index (LSI), que era una escala de vint ítems, adreçada a la població geriàtrica,
que plantejava la mesura de diferents factors com l'entusiasme, l'apatia, la congruència en la presa de decisions, etc.
Durant la dècada dels 70, s'introduïren les primeres escales de múltiples elements que mesuraven específicament la satisfacció amb la vida. En aquest grup
podem destacar les escales de Campbell, Converse i Rodgers, així com les
d'Andrews i Whitney, publicades l'any 1976.
Aquestes escales eren llistats de preguntes sobre la satisfacció en diferents dominis de la vida i en la majoria de les ocasions es completaven amb un domini
global de la vida (Veenhoven, 1996).

*

Posteriorment es van desenvolupar inventaris de preguntes de caire més específic, com l'Escala de Satisfacció amb la Vida (SWLS) desenvolupada per Diener,
Sandvik i Larsen (1985), que està composta per cinc preguntes sobre la satisfacció
amb la vida en global.
En els darrers anys s'han publicat diferents escales amb la finalitat de mesurar
la satisfacció en la vida de les persones, entre les quals podem esmentar The Life
Satisfaction Research Questionnaire (LSRQ) (Hagedorn, 1996), que és una escala multiítem que mesura la satisfacció com a element de realització personal
i en diferents circumstàncies globals.
Les principals crítiques que han presentat aquestes escales tenen relació amb
la seva validesa i fiabilitat.
En relació amb la validesa s'ha objectat el fet que en un principi la majoria de
les persones no presenten cap opinió relativa a la satisfacció amb la seva vida, i
en les persones confonen com estan realment de satisfets amb com les altres
persones suposen que ho estan en relació amb el seu estatus social. Una altra
objecció plantejada a la validesa és que les persones, com a mecanisme de de-
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fensa del seu jo i com a element de desitjabilitat social, acostumen a respondre
de manera falsa a les preguntes sobre la satisfacció amb la vida.
En relació amb la Habilitat els darrers estudis han observat una òptima correlació entre les diferents escales, encara que també s'han plantejat dubtes en
relació amb la interpretació que les persones fan del concepte de satisfacció, així
com en les relacions entre aquesta i les situacions d'alegria i d'estat d'ànim
(Veenhoven, 1996).

5.1.2. L'avaluació de l'afecte positiu i negatiu
Com ja hem exposat anteriorment l'orientació afectiva es planteja sobre la base
de dos components, l'afecte positiu i l'afecte negatiu.
Fou Bradburn (1961) qui plantejà per primer cop la bidimensionalitat de l'afecte,
a partir dels resultats obtinguts en l'Escala de l'Equilibri Emotiu. Aquesta escala mesurava els estats d'ànim manifestats per les persones, partint de deu preguntes, cinc sobre l'estat d'ànim positiu i cinc sobre l'estat d'ànim negatiu
(Chamberlain, 1988).
En els estudis de Bradburn els resultats obtinguts mitjançant una anàlisi factorial plantejaven que no existia relació entre les emocions positives i negatives
dels subjectes, formant una escala de desplegament en què cada una de les
meitats (emocions positives i negatives) formen una única escala (Van Schuur,
Kruijtbosch, 1994; Wijbrand, Van Schuur, Kruijtbosch, 1995).
L'any 1981 el Grup de Sistemes d'Estudis Europeus (EVSSG), planteja un estudi sobre els valors dels ciutadans de deu països de la Unió Europea. En aquest
estudi es parla de l'existència de dos factors independents (emocions positives i
emocions negatives) que presentaren una estreta correlació entre ells, encara que
aquesta correlació era inversa (Van Schuur, Kruijtbosch, 1994; Wijbrand, Van
Schuur, Kruijtbosch, 1995).
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L'a/ecfòmetre, fou una escala desenvolupada l'any 1983 per Kammann i Flatt
(Diener, 1984; 1994). Aquesta escala —multiítem— mesurava l'equilibri dels
sentiments agradables i desagradables que les persones havien tingut en la seva
experiència recent.
La majoria dels estudis que s'han elaborat en relació amb la mesura de Taféete
positiu i Taféete negatiu mostren que existeixen correlacions baixes o no significatives entre elles, encara que altres estudis demostren que sí que presenten
relació entre elles.
Aquest fet és segons Watson, Clark i Tellegen (1988), degut a la construcció de
les diferents escales, la validesa i fiabilitat de les quals es pot de vegades qüestionar.

*

Posteriorment s'han elaborat noves escales que pretenen mesurar aquest component del benestar psicològic, tenint especialment cura dels aspectes de fiabilitat i de validesa, així com dels aspectes de temporalitat de Taféete.
Hem de mencionar la. Memorial University of Newfoundland Scale ofHappiness
(MUNSH) i el Protocol Breu d'Investigació sobre l'Afecte ila Felicitat (SHARP).
La Memorial University of Newfoundland Scale ofHappiness (MUNSH), desenvolupada per Kozman i Stones (1980), es compon d'una escala de vint-i-quatre ítems, amb un contingut equilibrat en relació amb el component positiu i
negatiu, tant a curt com a llarg termini.
El Protocol Breu d'Investigació sobre l'Afecte i la Felicitat (SHARP) és una escala abreujada de Tescala MUNSH, que consta de 12 ítems, els quals s'han de
respondre de forma afirmativa o negativa, i que pregunta en relació amb el
darrer mes (Stones, Kozman et al., 1996).
VInventari sobre l'Afecte Positiu i Negatiu (PANAS), desenvolupat per Watson,
Clark i Tellegen (1988), s'estructura en dues escales de deu ítems que mesuren
els trets afectius positius i negatius. En aquest inventari es pregunta sobre set
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moments de temporalitat, que van des del moment actual fins quin és el seu
afecte en general.
Aquestes tres escales presenten alts nivells de validesa i fiabilitat, i en el cas de
les escales MUNSH i SHARP presenten òptims nivells de correlació.
Darrerament Sánchez-Cánovas (1998) ha publicat VEscala de Benestar Psicològic. La escala va adreçada a població a partir dels 17 anys.
Aquesta escala està composta per quatre subescales: la subescala de benestar
subjectiu-psicològic, la de benestar material, la de benestar laboral i l'escala de
relacions de parella.
L'escala està composta per un total de 65 items, dels quals 30 formen part de la
subescala de benestar subjectiu-psicològic, 10 de les subescales de benestar
material i laboral i 15 ítems de la subescala de les relacions de parella. Aquesta
darrera subescala presenta un format diferenciat per als homes i per a les dones.
La subescala de benestar psicològic diferencia dos qüestionaris, un per mesurar la felicitat i l'altre per mesurar l'afecte positiu i negatiu. En el manual no es
diferencia, però, quins ítems avaluen cada un dels diferents components.
La subescala de benestar material, que està inclosa en la subescala de benestar
subjectiu-psicològic, estudia segons l'autor la percepció subjectiva que cada
persona té en relació amb el seu benestar material, sense tenir en compte els
ingressos econòmics i les possessions materials quantifícables.
•

Aquesta manera de mesurar el benestar material fa que tingui una congruència
total amb la subescala de benestar subjectiu-psicològic.
Les subescales de benestar laboral i de relacions amb la parella es presenten com
a dimensions de la satisfacció global en la vida.
L'escala, segons l'autor, té el sentit de la felicitat o el benestar, és a dir, a major
puntuació, major percepció subjectiva de benestar.
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Considerant les instruccions la mesura del benestar psicològic correspon a l'etapa evolutiva que s'està travessant.

5.2. Les mesures del benestar psicològic
Un dels punts d'interès dels investigadors socials en el camp del benestar psicològic han estat les mesures utilitzades amb la finalitat de conèixer quin és el
benestar de la població.
Les primeres mesures emprades van ser les escales autoinformades pels mateixos subjectes. Aquestes escales podien ser d'ítem únic o bé escales de muîtiitem.
Les mesures d'ítem únic formaven part, en la seva majoria, d'escales que mesuraven diferents components de la vida de les persones. La seva composició, en
un sola qüestió, no permetia estudiar ni comparar els diferents components del
benestar, i al mateix temps la majoria de qüestions presentaven tendència a estar
lligades exclusivament a categories de felicitat (Diener, 1984; Diener i Fujita,
1994). Aquestes escales, tot i que presentaven òptims nivells de fiabilitat, mostraren dificultats en termes de validesa.
Pel que fa a les escales multiítem, hem de destacar que en la seva majoria varen
ser dissenyades per a població geriàtrica, i que, tenint en compte la tipologia
de les preguntes realitzades, aquestes preguntes no poden ésser generalitzades
a tota la població.
Les escales presentaven molts continguts de caire afectiu i d'avaluació cognitiva
de la vida dels informants. Les mesures d'escala multiítem presentaven una
destacada validesa de caire congruent i òptims nivells de fiabilitat test-retest
(Diener, 1984).
Encara que les escales autoinformades són les mesures més utilitzades en la
recerca del benestar psicològic, també s'han utilitzat d'altres mètodes d'avaluació
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que de manera addicional han ajudat els investigadors a desenvolupar una millor aproximació a la mesura. Aquestes mesures són (Diener, 1994):
Els registres de conductes no verbals, entesos com l'avaluació de caire paraverbal, gestual, postural i facial que ens pot donar informació en relació amb
les emocions dels subjectes.
Aquests registres es poden desenvolupar en situacions naturals i també com a
reaccions d'estímuls que es mostren a partir de la vida dels subjectes. Les mesures dels registres de conductes no verbals es poden utilitzar com a mesures
substitutes o complementàries de les mesures d'autoinforme.
Les informacions que ens són facilitades per informants clau de les persones que
volem avaluar. Aquests informants claus, que poden ser familiars, educadors i/
o amics, ens faciliten dades relatives, principalment, a conductes no verbals i
relacionades amb aquelles situacions que han compartit amb el subjecte.
Les limitacions que presenten aquests tipus de recollida de dades són degudes
al fet que els informants no presenten normalment una globalitat de les situacions en què es desenvolupen els subjectes, i a la vegada orienten els seus informes de manera que siguin de caire positiu per a les persones que són avaluades.
Les mesures cognitives, com el processament d'informació, han rebut poca atenció en l'avaluació del benestar. Sandvik et al. (1993) i Diener (1994) proposen
que els esdeveniments produïts per la felicitat o infelicitat ens proporcionen una
valuosa informació en relació amb la satisfacció de les persones.
•

Existeixen diferents mesures de caire conductual. En aquest sentit podem destacar la informació conductual, com els trastorns de la son, el consum de substàncies drogodependents, el nivell d'activitat física i la manca de gana, que ens
facilita noves informacions relatives al benestar.
La tècnica del mostreig conductual establerta per Csikszentmihalyi (1991) permet avaluar els estats d'ànim de forma contínua, desenvolupant les persones un
registre diari dels seus estats d'ànim.
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Els registres de contingut cognitiu, com els pensaments sobre l'autoestima, les
fites que volem aconseguir i les situacions d'angoixa, entre d'altres, ens poden
proporcionar informació de caire addicional sobre el benestar psicològic més
enllà dels informes basats en l'emoció.
Hi ha metodologies qualitatives que ens poden facilitar les entrevistes en profunditat sobre la vida de les persones.
Aquests tipus de recollida de dades ens permeten personalitzar les respostes
relatives al benestar.
Les conductes d'elecció, com a variable dependent s'estudien en la tècnica utilitzada per Tversky i Griffin (1996), mitjançant la qual els investigadors del ben»
estar psicològic poden utilitzar l'elecció com a eina de reflexió sobre la satisfacció amb la vida. Segons aquesta tècnica, l'investigador pot preguntar als subjectes quins aspectes de la seva vida voldrien canviar i quins no, si així ho poguessin fer. Posteriorment aquests descriptors poden ser codificats com a indicadors que ens permeten conèixer el grau de canvi que desitja una persona.
Les mesures de components biològics estan en fase d'inici, encara que els primers estudis plantegen que la mesura d'hormones i altres índexs fisiologies es
correlacionen amb els índexs de benestar de les persones.
Lykken i Tellegen (1996), en un estudi desenvolupat amb una mostra de germans bessons, indiquen que la variabilitat del benestar psicològic està associada amb elements de variació genètica.
A continuació presentem un recull d'escales que mesuren els diferents components del benestar psicològic. Especifiquem els autors de l'escala, l'any de publicació, el nom de l'escala i, en últim lloc les característiques específiques de
cada una de les escales.
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El benestar en la infància

Encara que els primers estudis relacionats amb la mesura del benestar psicològic eren de caire individual, darrerament s'ha anat desenvolupant un seguit de
recerques centrades en la comparació de la satisfacció vital entre els habitants
de diferents països i comunitats (Diener, Suh, Smith i Shao, 1995).
En aquests estudis comparatius, s'ha pogut observar que existeixen diferents
variacions a l'hora d'avaluar la satisfacció vital dels membres de diferents comunitats.
Aquestes diferències, poden ser degudes, segons Diener, Suh, Smith i Shao
(1995), a diferents factors:
— Les diferències en les condicions de vida que existeixen en cada país o
*
comunitat.
— Les diferències culturals, enteses com les normes que estructuren l'experiència emocional de cada comunitat. Aquestes diferències es fonamenten,
en gran part, en la desitjabilitat social i en la recerca de la conformitat,
per part dels components de les comunitats més centrades en la col·lectivitat que en aspectes més individuals.
— L'eina emprada a l'hora de realitzar l'avaluació. En aquest sentit,
Scherpenzeel i Saris (1996) proposen la necessitat de crear procediments
metodològics que facilitin la comparació de les dades entre les diferents
comunitats. Aquest instrument permetria, per tant, evitar l'error de mesura.
Dins d'aquest estudis comparatius, volem fer esment de l'estudi comparatiu de
la satisfacció vital a Europa, coordinat per Saris, Veenhoven, Scherpenzeel i
Bunting (1996).
Aquesta recerca plantejava un estudi comparatiu entre nou comunitats europees
que eren Holanda, Alemanya, Noruega, Itàlia, Eslovènia, tres regions belgues i
Catalunya, així com dues ciutats sueques i la ciutat hongaresa de Debreen.
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Els objectius d'aquesta recerca eren, segons Scherpenzeel i Saris (1996), esbrinar si existien diferències significatives quant a la satisfacció vital entre l'Est i
l'Oest d'Europa. Un segon objectiu era veure si, considerant la situació demogràfica, es presentaven diferents variables de satisfacció vital. I el darrer objectiu era conèixer quin domini específic estava relacionat amb la satisfacció vital
en cada país, i si en aquest sentit hi havia coincidències.
En tots els estudis s'avaluaven, de forma conjunta, la satisfacció vital global, la
satisfacció amb l'habitatge, la situació financera i les relacions i contactes socials.
La recerca a Catalunya fou realitzada per Batista-Forguet, Coenders i SuredaPascual (1996), durant el mes de novembre de 1989. La mostra catalana estava
composada per 406 subjectes, majors de 16 anys. Als components avaluats conjuntament amb la resta de territoris, s'afegeix una mesura d'un component relacionat amb la satisfacció vital amb les activitats d'oci.

5.3. El benestar psicològic com a estat o com a tret: conseqüències en
l'avaluació
Quan les persones avaluen el benestar, la satisfacció o la felicitat, és important
conèixer si aquesta avaluació és fruit de 'pensaments', 'emocions', o bé si es tracta
d'un estat o d'un tret, o si és exclusivament fruit de la comparació social o de la
gratificació de diferents necessitats.
Els investigadors socials centren els seus estudis en quins processos mentals
produeixen estats variables i com els produeixen i quins d'aquest processos originen l'estabilització dels diferents estats (Veenhoven, 1991).
Així, a l'hora de desenvolupar el processament intern de la felicitat es presenten dos tipus de components: els components duradors, els trets, que es referei-
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xen a una condició que perdura en el temps i que de manera hipotética contribueix a l'estabilitat a llarg termini i a la consistència entre diferents situacions,
i els components reactius a la situació, anomenats estats, que descriuen la reactivitat que tenen les persones a diferents situacions malgrat l'existència de diferències individuals.
Els trets són estudiats principalment com a determinants, mentre que els estats
són valorats com a resultats (Stones et al., 1996).
Veenhoven (1991; 1996), comenta que el benestar des de l'òptica del sentit comú,
es planteja com una variable d'estat, fruit de l'avaluació contínua de la vida.
Si avaluem el benestar com a tendència general, el fet d'estar content o de no
estar-ho, el podem plantejar com un tret de caràcter personal que vindrà determinat pel temperament innat de les persones i per les seves experiències primerenques.
La millora de les condicions de vida ens facilitarà uns nivells de satisfacció més
elevats, ja que la reacció valorativa continuarà essent la mateixa. La persona
que té tendència a estar contenta valorarà més el punt de vista positiu de les
diferents situacions, mentre que la persona que no està contenta destacarà més
l'aspecte negatiu de les situacions.
Entenent la satisfacció com a tret de caràcter personal, es va evidenciar que
aquest tret no es mantenia constant al llarg del temps ja que les persones no
realitzaven autoavaluacions de manera periòdica, ni es mostraven insensibles
al canvi de les condicions de vida, a causa que les variacions en la satisfacció
anaven lligades a situacions d'apreciació de la vida. En darrer lloc, s'evidencià
que les avaluacions de la vida estaven influenciades per disposicions personals,
com l'optimisme o la comparació social, de manera que aquests posicionaments
interns no podien eliminar l'impacte dels efectes ambientals, sinó que el modificaven.
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Veenhoven (1996) planteja que el benestar és més un estat mental que un tret, i
exposa que la satisfacció en la vida és un tema cognitiu i no reconeix l'experiència
afectiva, ja que se centra en els desitjós i en el rebuig de les necessitats.
Stones (1995) ha rebutjat l'argumentació del nivell personal establerta per
Veenhoven. Per a ell la dicotomia tret-estat presenta dificultats de credibilitat
ja que el benestar personal té les mateixes propietats de tret que d'estat.
Les propietats de tret de la felicitat són, segons Stones, les següents:: la consistència intersituacional, que fa referència a les diferències individuals i no a l'absència de reactivitat situacional; l'estabilitat temporal, com a criteri per a l'atribució de tret, ja que aquests s'estableixen i es consoliden en l'edat madura, i,
per tant, la immaduresa pot ésser un factor que atenuï les estimacions d'estabilitat emocional, i, en darrer terme, els determinants disposicionals. Veenhoven
va reconèixer que els trets podien coexistir conjuntament amb els determinants
situacionals, encara que posteriors estudis han permès explorar la funció del
temperament a l'hora de proporcionar les bases de la felicitat.
Kozman, Stone, Stones (1977); Stones (1995) varen plantejar tres models a l'hora
d'avaluar el benestar de les persones, com a tret o bé com a estat. Dos d'aquests
models eren models descendents i un d'ells era ascendent.
• En el model ascendent, la felicitat és un estat reactiu a una situació determinada que es va configurant a través de l'avaluació situacional.
Aquest model analitza la felicitat com a variable dependent i com a indi•

cador de dominis objectius que alhora són percebuts com a predictors.

situació

»- avaluació

»- felicitat

MODEL ASCENDENT (Estat)
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Aquest model presenta poc poder predictiu a l'hora d'explicar l'estabilitat de la felicitat, ja que presenta dificultats per aconseguir estimacions d'estabilitat en la seva mesura.
• En el model descendent la felicitat com a tret afecta l'elecció i l'avaluació de les diferents situacions i, per tant, l'avaluació es veu afectada per
diferents paràmetres situacionals.
En aquest model l'avaluació es planteja com a variable dependent; les seves
limitacions es centren en el fet que permet la determinació situacional de
la felicitat.

avaluació

i
felicitat
situació

MODEL DESCENDENT (Tret)

• El model descendent, del qual formen part components de tret i d'estat. En aquest model l'avaluació és novament la variable dependent, i
permet la determinació bidireccional entre la felicitat i les situacions
disposicionals, hipotetitzant que els factors afecten la direcció causal, incloent el fet de saber si la situació és escollida o bé imposada.

felicitat

-*-

situació imposada
avaluació

i
situació escollida

MODEL DESCENDENT (Estat-Tret)
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En conclusió podem afirmar que la felicitat actua com a tret i corn a estai.
Com a tret ens permet donar estabilitat a llarg termini a la mesura de la felicitat i com a estat es presenta la influència en els canvis que es produeixen en el
nostre entorn.
La felicitat es presenta com una dimensió individual amb una diferent durada,
que té una reactivitat limitada a cada situació encara que aquesta reactivitat
presenta diferències significatives en cada situació (Stones, 1995).

En aquest capítol hem analitzat la necessitat de desenvolupar mesures i tècniques d'avaluació del benestar psicològic de les persones.
L'evolució de la mesura al llarg de la història es va centrar en un primer moment en el desenvolupament d'eines que permetessin conèixer components
objectius del benestar. Amb els treballs iniciats per Campbell, Converse i
Rodgers (1976), ja exposats anteriorment, s'inicia l'estudi de la qualitat de vida
des de dues vessants: una vessant interior, basada en els nivells d'aspiracions, i
una vessant exterior, basada en els nivells de comparació social.
L'avaluació del benestar es pot realitzar de manera global o bé considerant cada
un dels seus components, tant el component cognitiu, satisfacció, com l'afectiu,
afecte positiu i afecte negatiu.
Hem presentat diferents eines que s'han desenvolupat per facilitar la mesura del
benestar psicològic. Aquestes tècniques de recollida d'informació ens permeten,
des de diferents perspectives, conèixer l'opinió de les persones en relació amb
el seu benestar.
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Un darrer punt exposat en aquest capítol és la controvèrsia sobre si el benestar
psicològic és un estat o bé un tret. En la nostra exposició hem presentat diferents models que s'han desenvolupat amb la finalitat de facilitar la seva avalua-

ció.
Encara que no destaquem cap dels models, entenem que el benestar psicològic
és més una situació d'estat que de tret, ja que el benestar es descriu com un estat, com un component reactiu davant de diferents determinants, fruit d'una
avaluació contínua de la nostra vida.
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II. NOVES PERSPECTIVES PSICOSOCIALS
SOBRE LA INFÀNCIA

En la segona part de la part teòrica aprofundirem en les noves perspectives que
des d'una òptica psicosocial s'estan présentant en l'estudi de la infancia. En
aquest sentit que hem dividit aquesta segona part en tres capítols.
El primer fa referència als nous debats i propostes científiques que en l'actualitat s'estan duent a terme en l'estudi de la infància.
Amb la finalitat de conèixer aquestes noves perspectives realitzarem un repàs
de la idea d'infància al llarg de la història tant des d'una vessant social com des
d'una vessant legislativa.
Aquest procés té en la Convenció dels Drets dels Infants de les Nacions Unides
un dels punts més destacats. A partir d'aquesta convenció o bé paral·lelament
a ella, s'iniciaren noves perspectives científiques en l'estudi de la infància amb
un caire psicosocial.
•

La participació social dels infants, en quant és un dels postulats de la Convenció, serà l'eix central del segon capítol d'aquesta part. Es desenvoluparà una
definició del concepte de participació social, dels espais en què participen els
infants, així com dels beneficis que poden rebre amb la participació.
Presentarem la participació social com una acció transformadora en la relació
dels infants amb el seu entorn més immediat (família, escola, amics, residència).
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Per finalitzar aquest capítol, presentarem diferents accions que s'estan duent a
terme amb la finalitat d'afavorir la participació dels infants. Aquestes accions
poden ser de forma directa, o bé accions que pretenen aportar un clima d'opinió, amb la finalitat de potenciar aquests espais de participació.
En el darrer capítol d'aquesta segona part teòrica, intentarem conjugar els aspectes centrals dels nostre treball: la qualitat de vida, el benestar psicològic i la
infància.
Veurem l'estudi de la qualitat de vida dels infants, entesa com les percepcions,
avaluacions i aspiracions que fan els infants sobre les seves condicions de vida,
i com aquestes poden incloure aspectes com els sentiments de felicitat i de satisfacció.

*

Amb els diferents treballs que s'han publicat amb la finalitat de mesurar el benestar psicològic finalitzarem la part teòrica.
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6.

NOUS DEBATS CIENTÍFICS EN L'ESTUDI DE LA INFÀNCIA

D'un temps ençà hi ha hagut un creixent interès científic, polític i social per
conèixer les necessitats i els problemes que comporta el fet d'ésser infant.
Encara que de forma limitada (Van der Ploeg i Kronth, 1993), cada cop més
s'han desenvolupat accions i polítiques encaminades a aconseguir el benestar i
la qualitat de vida dels infants de la nostra societat.
Aquest interès és, sens dubte, fruit del reconeixement dels nens i de les nenes
com a persones actives i actors protagonistes de les seves vides, de l'organització de les mateixes i, en conseqüència, de la societat en què viuen.
El procés de reconeixement social de la infància, que actualment està en el seu
inici i en el qual encara hi ha molt per explorar, no ha estat un camí excessivament planer; tot al contrari, a vegades ha estat dificultós i gairebé mai no ha estat
totalment definit ni acotat.
*

En aquest capítol del nostre treball realitzarem una retrospectiva del concepte
d'infància al llarg de la història de la humanitat. Després analitzarem la situació actual de la infància, realitzant una aproximació al desplegament legislatiu.
Posteriorment plantejarem quines són en l'actualitat les tendències científiques
en els estudis relacionats amb el concepte d'infància des d'una perspectiva psicosocial.

v/ í
*
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6.1. Imatges i atribucions de la infància al llarg de la història
Hem considerat interessant, en aquest primer punt, realitzar un breu recull d'allò
que ha estat el concepte d'infància durant la història de la humanitat.
Des d'un principi els autors coincideixen en les dificultats de trobar el concepte
d'infància desvinculat del simbolisme de petit adult, en definitiva, un adult en
miniatura (De Mausse 1974; Postman 1982).
Els diferents autors que realitzen una aproximació històrica al concepte d'infància al llarg del temps coincideixen a valorar la infància com una qüestió privada, de propietat exclusiva dels pares.
*
Segons De Mausse (1974), des d'una perspectiva psicoanalítica, són tres els prin-

cipis i reaccions —ens atreviríem a anomenar-les funcions— de la infància en
el decurs de la història i en la seva relació amb el món dels adults.
En primer lloc, la infància s'utilitza com a mitjà que ha de permetre la descàrrega dels sentiments dels adults que envolten els infants, és a dir, la infància té
una funció d'atenció projectiva. Tot allò que passa als infants és fruit de les accions, del comportament dels adults que els envolten.
En aquesta funció s'entén el concepte d'infància com un fet privat, un element
de propietat i, alhora, una prolongació del món adult.
Quan existeix aquesta tendència, els adults no es plantegen en els infants cap
tipus de necessitat social ni cap tipus de diferenciació entre el seu món i el dels
adults.
S'utilitza l'infant com a via per a la projecció dels continguts de l'inconscient dels
pares.
En segon lloc, es fa servir el nen i la nena com a substituts d'una figura adulta
en la seva pròpia infància. Es el que s'ha anomenat reacció d'inversió', els fills
existeixen únicament per satisfer les necessitats dels pares. Aquesta reacció d'in152
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versió apareix principalment en les situacions de maltractament infantil; quan
els pares creuen no sentir-se estimats pels seus fills poden ocasionar reaccions
agressives contra ells.
Aquests dos principis psicològics, de l'atenció projectiva i la reacció d'inversió,
de vegades es poden produir de forma simultània, generant-se el que s'anomena l'efecte de doble imatge. Aquest efecte es produeix en el moment que l'infant es percep com un ésser ple de desitjós, hostilitats i pensaments projectats
pels pares i les mares, i a la vegada aquests pensaments actuen com a defensa
de l'adult.
En darrer terme, trobem la capacitat de l'adult per ubicar-se en els nivells de
necessitat dels infants, i els identifica des de la perspectiva exclusiva de l'infant,
diferenciant les necessitats dels infants de les del món adult.
Aquest tercer principi, que s'inicia abans del naixement del nen i de la nena
s'anomena reacció empàtica, i sorgeix del desig de tenir fills, desig que es manifesta d'acord amb allò que els infants poden donar als pares, i mai amb referència a allò que els pares hi poden cercar.
Aquestes tres reaccions que provoquen els infants quan es relacionen amb el món
adult, segons De Mausse (1974), s'esdevenen de forma contínua al llarg de la
història, encara que cada una de les reaccions predominarà més en un moment
o altre de la història de la humanitat.

6.2. La infància al llarg de la història
Els diferents historiadors que han estudiat la infància no presenten les mateixes tesis a l'hora de conceptualitzar l'esmentat concepte.
Una perspectiva és la de l'historiador social P. Àries (1962), el qual especifica
que el terme 'infància' tal com s'entén en l'actualitat no apareix fins a l'Edat
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Mitjana, ja que fins aleshores s'entenia com a infant el nen i la nena que encara
no estava desmamat.
En la seva recerca, l'autor explica com el concepte d'infància es desenvolupa al
llarg de la història com un element privat en el si de la família, institució que
era l'autèntic motor del desenvolupament social, cultural i polític de la societat
(Casey, 1990). Les poques informacions que hi ha de les relacions entre els pares i els seus fills i totes les imatges que es guarden d'aquest període són imatges
de la infància en la seva interrelació amb els altres membres de la societat, i es
presenta la infància com un etapa feliç en què els nens i les nenes es relacionen
lliurement amb altres grups socials i d'edat de la seva comunitat.
D'altres autors mantenen la hipòtesi que fins a l'època moderna no tfs va 'inventar' una nova categoria social en què es van incloure els infants. Aquesta tesi
la presenta N. Postman (1982), en el seu llibre La desaparició de la infantesa.
Des d'un paradigma sociocognitiu, relaciona la creació d'aquesta categoria social, la infància, amb el descobriment de la impremta i amb la ràpida difusió
de la cultura que això comporta. A partir d'aquest moment es diferenciava entre dos col·lectius: els que no sabien llegir, és a dir, els infants, i els col·lectius
que tenien accés a la informació, els adults.
Una altra visió ens la dóna la teoríapsicogènica de la història (De Mausse, 1974),
que presenta els esdeveniments històrics com a resultant de les diferents interaccions entre pares i fills. La història de la infància és fruit d'una sèrie d'aproximacions entre els adults i els infants en què cada escurçament de la distància
psíquica provoca ansietat. És la reducció d'aquesta ansietat de l'adult la font
principal de les pràctiques de criança dels nens i les nenes en cada època.
Això provoca una nova estructura psíquica, en la qual es produeixen i es mantenen diferents trets culturals que determinaran les experiències infantils, les
quals han de facilitar la satisfacció de les necessitats dels infants.
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Existeix un consens a l'hora de desenvolupar el concepte d'infància lligat al de
família com a entitat privada, apartant-se de la conceptualització de la infància com a bé públic, expressió que es podia utilitzar quan no existia una preconfiguració de la idea d'infància.
De Mausse (1974) ja realitza una diferenciació de sis períodes en les formes de
relació paternofilials al llarg de l'evolució històrica.
A partir d'aquesta diferenciació, realitzarem l'estudi cronològic del concepte
d'infància bo i incorporant-hi d'altres plantejaments paradigmàtics i visions des
de diferents disciplines científiques.
El primer període l'anomena l'infanticidi i comprèn des de l'antiguitat fins al
segle IV. Aquest període centra la relació paternofilial en l'atenció projectiva,
és a dir, no existia relació afectiva entre pares i fills.
Garcia Fuster i Musitu (1993), citant Mayhall i Norgard (1983), resumeixen en
sis les raons més comunes que, històricament, han justificat la pràctica de l'infanticidi.
• Una forma de limitar la grandària familiar, és a dir, un procediment de
control de la natalitat.
• Un mitjà per a evitar el deshonor i els problemes econòmics que resultaven de la il·legitimitat d'un fill.
• Una manera de guanyar poder.
• Una manera d'eliminar els infants deformats o bé retardais.
• Una pràctica religiosa, d'oferiment als déus.
• Un mitjà per assegurar-se l'estabilitat econòmica.
L'abandó era la nota característica en el segon període, que l'autor emmarca
des del segle IV fins al segle XIII.
En aquest període, la infància es mostra com a posseïdora d'ànima i es passa
de la possibilitat de l'infanticidi a la de l'abandó dels infants en mans d'institu-
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cions privades (comunitats religioses...). Segons González-Meneses (1995),
aquest període es caracteritzava per un gran abandó afectiu, i es plantejava que
els infants estaven plens de maldat i era necessari assotar-los.
En aquest període, Dateo de Milan va fundar l'any 787 el primer asil dedicat
exclusivament a nens i nenes abandonats (De Mausse, 1974).
El tercer període és un període d'ambivalència, que va des del segle XIII fins al
XVII. És un període marcat per la religiositat, (Lázaro, 1995) la qual fa que els
infants s'incorporin a la vida afectiva dels pares i passin a ser un element de la
família.
Aquest període de temps presenta quatre subperíodes definits per Triana i Ro*
drigo (1985), períodes que ens permetran plasmar aquest concepte d'ambivalència.
Durant el segle XV, es presenta la figura de l'infant com la de l'adult en miniatura. Es el que alguns autors han denominat les teories de l'homúncul (Triana i
Rodrigo, 1985; Newman i Newman, 1978). Durant aquest període les experiències dels nens i de les nenes amb el món adult són frustrants i gens gratificants,
ja que es demana als infants més del que poden oferir.
Aquest període cronològic coincideix amb l'aparició de la impremta, fet que
produeix una nova definició de maduresa basada en la capacitat per poder llegir. Aquest fet provoca la separació entre el món dels nens i de les nenes i el món
dels adults; així es crea un nou espai social, la infància.
És el moment en què es creen les escoles, i amb elles es fa evident el reconeixement de la infantesa, separada del món adult i, a la vegada, protegida per aquest
món (Postman, 1982).
En el segle XVI, apareix una nova concepció de la infància que dóna importància
a l'alimentació i la salut. És el que s'anomena teories mèdiques, que arribaven
a relacionar el normal desenvolupament de l'infant, el gènere i l'atractiu físic
amb la dieta alimentària de la mare durant l'embaràs.
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A finals d'aquest segle sorgeix la concepció roussoniana, que planteja la naturalesa innocent i pura dels infants, enfront de la naturalesa viciada i corrupta
dels adults. Aquesta visió prioritza els factors externs de la vida dels infants
enfront dels factors més interns que preconitzava la teoria anterior.
Es durant el segle XVIII quan els pares s'apropen més als seus fills i les seves
filles, i tracten en aquesta relació d'aportar-los coneixements.
En aquest moment es produeix l'aparició del concepte de família, com a família moderna. Desapareix l'atenció projectiva i es constata una veritable empatia i afectivitat cap als infants, sobretot en la relació amb la figura materna.
Aquesta etapa s'anomena de l'intrusisme, perquè encara que hi ha una aproximació entre pares i fills aquesta es basa en un intent de dominar els coneixements i els pensaments dels nens i de les nenes.
Durant aquest període sorgeixen dues teories oposades. D'una banda, les teories que tenen com a principal representant J. Locke (1763) i el seu concepte de
tàbula rasa. Aquesta teoria se situa dins de les teories ambientalistes. Parteix del
concepte que en el naixement no existeix cap tipus de coneixement; tot són experiències sensorials i la reflexió sobre aquestes experiències serà la que generarà les idees. Aquesta teoria dóna molta importància a les experiències educatives i als intercanvis amb el medi com a mecanisme per a desenvolupar la ment.
L'educació i l'entrenament són de gran importància a fi de facilitar l'adquisició
de coneixements i d'habilitats.
D'altra banda, el corrent opositor són les anomenades teories innatistes. Básantse en un primer moment en els valors cristians, i tenint a Burtle (1790) com a
principal representant, preconitzaven la importància de l'herència en el procés
evolutiu de l'individu.
El cinquè període es desenvolupa durant el segle XIX i inicis del segle XX. En
aquests moments els pares s'interessen pel desenvolupament dels nens i de les
nenes i comencen a tenir cura d'ells. A diferència de l'etapa anterior, ara s'in-
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tenta guiar el nen i no dominar la seva voluntat; per tant, s'ensenya els infants
a adaptar-se a la realitat social en què viuen. Aquesta etapa s'anomena de socialització.
Durant el segle XIX, com a conseqüència de l'ascens de la burgesia i la instauració del capitalisme com a sistema econòmic, va sorgir la que anomenarem
teoria voluntarista. Planteja la importància de factors interns, com ara la voluntat i el control, els quals serien els mecanismes que ens han de permetre aconseguir tots aquells objectius que nosaltres ens puguem arribar a proposar. Durant aquest període s'educa els nens i les nenes en la importància del treball i
en l'ambició i la competitivitat com a elements per a una òptima socialització.
L'etapa d'ajuda serà la darrera i la que es desenvoluparà durant el s^gle XX,
quan els pares participen en el desenvolupament de la vida dels infants, empatitzant amb ells i satisfent les seves necessitats.
Aquest període exigeix que els pares inverteixin una gran quantitat de temps,
energia i diàleg, especialment durant el que s'anomena la primera infància, ja
que el fet d'ajudar que el nen aconsegueixi les seves fites quotidianes suposa
respondre a les seves necessitats, i estar al seu servei.
L'etapa d'ajuda es relaciona amb les teories constructivistes, en les quals destaca J. Piaget com un dels seus primers impulsors. Les seves idees fan referència
al paper protagonista dels infants en la construcció del seu propi desenvolupament, sense considerar-lo un ésser fràgil i incompetent, totalment dependent de
les persones del seu entorn. Cal potenciar les seves capacitats que li permetran
construir mentalment determinats aspectes de la realitat; aquest és un procés
de feedback que ha de facilitar a l'infant construir i elaborar noves capacitats,
per posteriorment assolir fites més altes en el seu desenvolupament mental (Piaget, 1926).
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6.3. Cap a un nou concepte d'infància
L'evolució del concepte d'infància durant el segle XX ha estat influïda pel retorn dels valors liberals i permissius que promulga J. J. Rousseau, en el seu llibre Emili, en què es parla del valor de la infància com a etapa singular.
Durant la primera meitat d'aquest segle, Claparade defineix la infància com
"una etapa de l'evolució psicobiològica que posseeix una significació pròpia i
que no ha d'ésser acotada. En aquesta etapa el nen no és una miniatura de
l'adult, juga, experimenta i s'adapta funcionalment al medi físic i social en el
qual interactua".
El estudis sobre infància han anat lligats fins a la dècada dels vuitanta als d'inadaptació social i als de situacions de risc infantil.
En la definició d'inadaptació social infantil podem diferenciar quatre perspectives:
• En un primer moment s'estudiava el concepte des d'una perspectiva de
salut. En aquesta línia es realitzaren estudis relacionats amb la salut mental
dels nens i de les nenes.
• Posteriorment s'establí una tendència encaminada a l'acció reeducativa.
Aquesta perspectiva es basa en l'atenció a les necessitats bàsiques. En
aquest període s'iniciaren els treballs de caire socioeducatiu.
• La perspectiva psicològica centra les seves intervencions en la recerca de
l'equilibri dels afectes dels infants.
• En darrer terme exposarem la perspectiva interactiva que pretenia que els
infants poguessin millorar els seus sistemes relacionals amb la possibilitat
de regular els seus conflictes.
El concepte de risc social en la infància va sorgir durant la dècada dels vuitanta. Davant la proliferació de situacions i de definicions en relació amb aquest
159

El benestar en la infància

concepte, Casas (1989b) resumeix en tres les possibles postures al voltant del
concepte d'infància en situació de risc social.
• Nens i nenes amb conductes asocials. Són infants que presenten una predisposició a presentar problemes de caire conductual. Els infants definits
en aquesta accepció són aquells dels quals el seu comportament social pot
ésser un problema per a l'harmonia del seu entorn.
• Nens i nenes amb grans déficits en ¡a cobertura de les seves necessitats
bàsiques. En aquest grup es dóna èmfasi a les conseqüències que té per als
infants la situació en què estan vivint tant a nivell personal com social.
• Nens i nenes amb probabilitat elevada de requerir atenció d'uns serveis
socials especialitzats.
El concepte de risc social planteja una relació amb quelcom no desitjat. L'aparició de factors de risc predisposa o almenys afavoreix l'aparició de problemes
no desitjats (Casas, 1989).
La infància en risc social, segons Balsells (1997, pàg. 58), es pot definir com
"aquella que estableix, de forma processal i dinàmica, una interacció ideográfica inadequada amb els seus entorns, que fica en perill el seu correcte desenvolupament, donant lloc a un possible inici d'inadaptació social".
Els conceptes d'inadaptació social i de risc social han anat lligats al concepte
de prevenció, entès com "aquellprocés d'intervenció social que, amb l'objectiu
últim de millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones o sistemes humans i d'acord amb coneixements rigorosos, manipula per mitjà de factors associats la gènesi de diferents problemàtiques o necessitats socials, desenvolupant
actuacions concretes que ens permetran evitar l'aparició, la reaparició o l'agreujament d'aquestes situacions" (Casas, 1994c; pàg. 45).
Posteriorment els estudis relatius a la infància s'han centrat més en situacions
de vida quotidiana i en la millora de les condicions de vida dels infants.
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En aquest sentit, N. Postman (1995) defineix el concepte d'infància no com una
categoria biològica, sinó com una categoria social, que va lligada al procés d'escolarització i al d'aprenentatge.
L'any 1987 Qyortrup va conceptualitzar la infància com una categoria social
(Qyortrup, 1987, 1990; Mato, 1989; Romero, 1991; Postman, 1995) que s'estructura en dos pilars:
D'una banda, en laprivacitat, entesa com a vida privada de la família, com a
element participatiu d'aquesta petita societat (Mato, 1989; Weinhold i Weinhold,
1993) que cada cop més s'està convertint en un espai d'intimitat i d'estabilitat
per als seus membres (Dencik, 1992).
I d'altra banda en Yexclusió del món dels adults (Mato, 1989), convertint la infància en un grup minoritari i exclòs de la plena participació de la vida social.
Els nens i les nenes no pertanyen realment a la societat, sinó que aquesta etapa
els ha de permetre preparar-se per a poder formar-hi part (Qyortrup, 1990). La
infància es caracteritzarà per ésser la categoria social dels encara no (Verhellen,
1992). Aquest concepte serà ampliat en posteriors apartats d'aquest treball.
Quan aquesta doble estructura comença a debilitar-se, s'inicia un procés de
reducció entre els límits de les diferents categories socials. Segons les teories
expressades per N. Postman (1982, 1995), aquest és el moment en què podem
proclamar que la infància ha mort, com a categoria social, a causa de l'aparició de les noves tecnologies que cada cop apropen més les diferents categories
socials.
Així s'inicia un període de transició que ens ha de dur cap a una nova realitat
de la infància, cap a la infància del segle XXI. Aquesta etapa de transició està
marcada per una sèrie de factors que a continuació assenyalarem.
— Davallada de la taxa de natalitat. La infància es converteix en un bé escàs; és un grup social que tendeix a desaparèixer (Mato, 1989; Qvortrup,
1991).
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— Canvis produïts en el concepte de família, canvis tant de tipus estructural
com funcional. A escala estructural cada cop la família presenta models
diferents que provoquen modificacions en les seves dinàmiques. A escala
funcional, els canvis afecten el procés de distribució de responsabilitats en
l'organització familiar.
— Progressiva participació i potenciació de les institucions que tenen cura de
l'educació dels infants, tant en els espais formals com en els no formals,
espais que fins aleshores eren reservats a la família, i que ara han estat
delegats a altres institucions.
Aquest procés produeix importants variacions pel que fa al procés de socialització dels infants.
La nova generació d'infants comparteix experiències en més d'un ambient
i, per tant, els infants interactuen en diferents col·lectius al mateix temps,
produint-se el que s'anomena socialització dual (Dencik, 1992).
Mitjançant aquesta socialització dual els nens i les nenes adquireixen la
capacitat per a realitzar ajustaments continuats iflexiblesd'acord amb l'activitat, el lloc i les persones amb qui desenvolupen l'esmentada activitat.
Així, s'ha produït una crisi en el tradicional concepte de socialització, entès
com a unidireccional i generacional, i s'ha d'acceptar una socialització intergeneracional i interrelacional (Casas, 1993a).
A la llarga els nens i les nenes que acudeixen a aquestes institucions educatives adquireixen més confiança en ells mateixos, són més extravertits,
tenen més predisposició a col·laborar i se senten més còmodes quan afronten noves situacions (Clarke-Stewart, 1989).
— Reedf/ïcacíó de les relacions paterno filials, fruit de la democratització de
la vida familiar. Apareix un nou consens social en allò que fa referència a
l'educació dels fills. Un consens basat en la reformulació de la relació entre
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entre drets i responsabilitats, que apunta cap a la tendència que l'educació desenvolupi l'autonomia dels nens i de les nenes (Mato, 1989).
Les representacions socials, enteses com el procés de construcció d'una
nova realitat (Ibáñez, 1988). Els adults que vetllen pels infants i per les seves
capacitats han fet modificar la imatge d'aquesta categoria social, i els infants són cada cop més actors participants de la societat en què viuen (Aguinaga i Comas, 1991).
En darrer lloc, farem esment de la importància dels mitjans de comunicació de masses i de l'aparició de les noves tecnologies com a fenomen que
esta homogeneïtzant les experiències entre els adults (Mato, 1989), produint-se una socialització anticipatòria en relació amb la seva etapa evolutiva (Romero, 1991). En aquest sentit es produeix una acomodació social, que es manifesta en la fàcil adaptació del nens i de les nenes a les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies (Marks Greenfield, 1984), i
es produeixen canvis en els models de relació, noves formes de vida i noves pautes culturals (Sander, 1990).

6.4. El llarg camí cap a la Convenció dels Drets dels Infants
El procés històric de reconeixement de la categoria social de la infància ha desenvolupat un seguit de jurisprudència legislativa que ha anat establint quin és
l'espai que ha ocupat la infància en el decurs de la història.
En aquest apartat realitzarem un recull de la legislació en relació amb la infància en el segle XX, ja que va ser en el naixement d'aquest segle quan es va iniciar una àmplia labor legislativa pel que fa a la protecció de la infància. Aquesta legislació en moltes ocasions ha anat lligada a la legislació sobre la protecció
de la dona i la igualtat d'oportunitats (Creus, 1994).
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En l'estat espanyol, durant una primera etapa que va des de començaments de
segle fins l'any 1939, es realitzaren els primers avanços en la legislació relativa
a la protecció de la infancia.
Durant aquest període es legislà que l'edat d'admissió dels infants als llocs de
treball no havia de ser fins als deu anys, i es limitava a sis hores l'horari de treball dels menors de catorze anys (Llei de 13 de març de 1900, reguladora del
treball de les dones i dels infants).
En el camp de l'escolarització, es disposà l'ampliació de l'ensenyament obligatori fins als dotze anys (Llei promulgada l'any 1909).
També volem comentar la denominada llei Montero de los Ríos, promulgada
l'agost de 1918 en la seva llei de bases, i el novembre de 1918 en la seva llei articulada. En el seu articulat es creaven els tribunals per a nens i nenes que constituiran una jurisdicció especial per a l'enjudiciament dels infants infractors
menors de quinze anys. Aquesta llei fou l'antecessora de la posterior llei dels
Tribunals Tutelars de Menors (Creus, 1994).
Durant aquest període, en l'àmbit internacional, i en el si de la Societat de Nacions, el 24 de setembre de 1924 es promulga la Declaració de Ginebra. És el
primer document que realitza una conceptualització dels drets dels infants;
encara que no utilitzi la paraula dret, en la introducció esmenta el concepte de
Drets de la Humanitat.
La Declaració de Ginebra és un document breu, poc divulgat, que consta d'una
introducció que conté el principi de no discriminació, i es formula en cinc punts,
que engloben el reconeixement d'unes necessitats específiques de la infantesa.
Són els següents: el desenvolupament normal, material i espiritual de l'infant,
el fet que ha d'ésser el primer a rebre auxili en situacions de desastres, i la necessitat de protecció dels infants contra qualsevol explotació (Cots, 1992; Delgado, 1998).
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Aquesta Declaració fou adoptada per la Societat de Nacions, i així es confirmà
la vocació universal del text i es convertí en l'antecedent indefugible dels posteriors documents relacionats amb els drets dels nens i de les nenes.
La segona etapa es desenvolupa entre l'any 1939 i l'any 1978, any de la promulgació de l'actual Constitució Espanyola.
Aquest període es va caracteritzar per importants vulneracions dels drets fonamentals de les persones i, per tant, dels infants.
Durant aquesta etapa hi va haver poca legislació relativa a temàtiques relacionades amb la infància. La més destacada va ser la Llei dels Tribunals Tutelars
de Menors de 1948, publicada en el BOE I'l 1 de juny de 1949. Aquesta llei és
un text refós de la Llei de bases de 1918 que creava els anomenats Tribunals
per a Infants i d'altres decrets i projectes elaborats entre 1915 i 1920.
Aquest text refós establia que els Tribunals Tutelars de Menors tenien una doble competència.
D'una banda, la competència civil, coneguda com la facultat protectora, en què
es determinava la protecció jurídica dels menors de setze anys subjectes a un
exercici indigne dels drets de guarda i educació per part dels seus pares o tutors. Segons aquesta competència civil, els Tribunals Tutelars de Menors tenien
la potestat de suspendre el dret de guarda i educació dels pares o tutors envers
els seus fills o tutelats, assumint la seva acció tutelar i confiant la seva guarda a
una persona, a una família o bé al responsable d'un establiment residencial.
*

D'altra banda, la competència penal, l'anomenada facultat reformadora, dirigida a enjudiciar i sancionar les infraccions punibles comeses per menors de setze
anys, i a aplicar posteriorment les mesures corresponents, que haurien de tenir, segons el text legal, un caràcter educatiu, tutelar i no repressiu.
Aquesta Llei va representar un important pas endavant pel que fa a la protecció dels menors.
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Encara que durant aquest temps en la societat civil espanyola es van produir
importants canvis, la llei no va ésser modificada fins l'any 1987, en el període
de desplegament constitucional.
En l'àmbit internacional, el 2 de novembre de 1959 l'Assemblea General de les
Nacions Unides proclama la Declaració dels Drets dels Nens.
La Declaració fa referència als deures de la humanitat envers la infantesa. Aquest
text invoca tant la Declaració de Ginebra de 1924 com la Declaració dels Drets
Humans de 1948, i considera que l'infant, per la seva manca de maduresa física i mental, necessita una protecció i unes atencions específiques. Entre d'altres, proclama el dret a una protecció especial per a créixer amb un nom i amb
una nacionalitat, a tenir els beneficis de la seguretat social i a gaudir d'afencions
particulars per a infants amb discapacitats físiques, mentals o socials.
La Declaració dels Drets dels Nens parteix de la concepció del nen com a objecte, objecte d'atencions i de protecció (Verhellen, 1992).
En l'estat espanyol d'ençà de la publicació de la Constitució, ratificada en referèndum per la població espanyola el 6 de desembre de 1978, s'inicia una nova
etapa en l'àmbit de l'atenció a la infància, en la qual es produeixen importants
avenços en matèria de protecció a la infància i la joventut.
La Constitució espanyola significa el reconeixement de la igualtat de les persones davant la llei, la garantia de la llibertat ideològica, religiosa i de culte, suprimint qualsevol discriminació per raó de naixement, raça, gènere, religió,
opinió o circumstància social.
En aquesta línia voldríem destacar l'article 39, en el qual es fa referència a l'infant més aviat com a membre de la família, sense fer cap explicació de l'infant
com a subjecte de dret per ell mateix (Cots, 1992).
Després de la promulgació de la Constitució hi ha hagut reformes en el Codi
Civil, com la de maig de 1981, que comporta la transformació de la concepció
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de les relacions paternofîlials, equiparant tots els fills i les filles, tant els matrimonials com els no matrimonials.
La institució de la pàtria potestat, que fins aleshores era concebuda com un poder
absolut i un dret del pare, passa a ser una funció compartida entre el pare i la
mare, que s'haurà d'exercir en benefici dels fills i d'acord amb la seva personalitat.
Aquestes modificacions van sorgir a partir de la Recomanació 874, d'octubre
de 1979, del Consell d'Europa. És coneguda com la Carta Europea dels Drets
de la Infància, en la qual es fa, entre d'altres propostes, la de substituir el concepte d'autoritat paternal pel concepte de responsabilitat paternal, de manera
que els nens i les nenes han d'ésser reconeguts amb els seus propis drets i necessitats (Verhellen, 1992).
En el camp de l'educació es reconeix el dret a l'educació, que en un primer
moment serà obligatòria i gratuïta en l'etapa elemental i que posteriorment serà
ampliada fins als setze anys. I en el món laboral, l'Estatut dels Treballadors
impedeix la contractació i el treball dels menors de setze anys d'edat.
Pel que fa als temes específics relacionats amb la protecció i tutela dels menors,
amb l'aprovació de la Constitució, el text refós relatiu als Tribunals Tutelars de
Menors de 1948 queda totalment inadequat, tant en l'aplicació com en el contingut. Malgrat aquests inconvenients, aquesta llei ha estat vigent, en part, fins
a finals de 1996.
•

Durant aquest temps la llei ha sofert derogacions en alguns apartats. La primera derogació es va produir amb la promulgació de la Llei orgànica del poder
judicial, de I'l de juliol de 1985, en el marc de la qual es varen crear durant l'any
1988 els primers jutjats de menors. Se suprimeixen, així, els anteriors Tribunals
Tutelars de Menors, i les funcions d'aquests jutjats, són aquelles que havíem
anomenat anteriorment com a facultat reformadora.
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D'altra banda, tot l'articulat que feia referència a la facultat protectora queda
derogat a partir de la promulgació de la Llei 21/87 que modifica certs articles
del Codi Civil en matèria d'acolliments familiars i adopcions. Aquesta Llei tractava d'una de les reformes més importants en el camp de la protecció dels menors, ja que feia importants aportacions en el camp de la infància desemparada, i en les mesures i alternatives que es podien dur a terme pel que fa a la seva
protecció. Les comunitats autònomes, amb competències transferides en aquesta
matèria, eren les institucions que havien d'adoptar aquestes mesures en primer
terme. La fiscalia de menors serà l'encarregada de la superior vigilància, de la
tutela, la guarda i l'acolliment dels menors.
En l'àmbit català, i en el marc de les competències que foren transferides en
matèria de menors a la Generalitat de Catalunya en el Decret 1292 de 1985, el
Parlament Català va aprovar la Llei 11 de 1985 relativa a la Protecció dels
Menors. Aquest text redefineix el concepte de protecció i supera conceptualment
la temàtica de l'assistencialisme (Lázaro, 1995). Recull en els seus postulats la
Declaració dels Nens de 1959, i dóna un marcat èmfasi al fet que l'acció educativa sobre l'infant s'ha de fer en el seu medi natural, i s'ha de procurar comptar
amb la participació dels nens i de les nenes durant tot el seu procés educatiu.
Aquesta llei fou modificada a partir de la promulgació de la reforma del codi
civil 21/87, exposada anteriorment.
En la convivència de diferents concepcions legislatives, es produeixen canvis en
la manera de tenir cura dels infants. Els principals canvis han estat els següents:
— Aparició d'institucions que neixen amb el desenvolupament legislatiu i que
produeixen un aïllament del nen de la resta del món, recloent-lo en una
realitat allunyada de la de la societat en què viu.
— Desinhibició progressiva per part dels pares dels procés de socialització
dels seus fills, procés que van delegant de forma palatina a la institució escolar. Els nens i les nenes són cada cop més propietat de l'estat —per tant,
entitat pública— i menys propietat privada dels pares.
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— La utilització de la infancia com un valor de futur, no de present, com a
riquesa per al demà. La infancia es planteja com una eina de progrés; els
nens i les nenes són qualificats com a elements de la societat en període
de formació personal.
Aquesta situació comporta la configuració d'una categoria social a part.
Aquesta concepció exclusivament proteccionista de la infància apareix en les
diferents legislacions nacionals que s'han anat desenvolupant durant el segle XX.
Aquesta concepció parteix de la idea del nen com a objecte (Qyortrup, 1991),
com a element passiu de la societat.

6.5. La Convenció dels Drets dels Infants
A partir de la promulgació de la Convenció de les NU sobre els nens i les nenes,
el 20 de novembre de 1989, s'inicia un procés de canvi en la legislació sobre la
infància.
La Convenció descriu els nens i les nenes com a copartícips de la societat i els
dóna el reconeixement de la ciutadania.
Es passa de la fórmula "al nen li serà donat... " que especifica la Declaració dels
Drets dels Nens de l'any 1959 a la fórmula "elnen té dret..." que promulga la
Convenció dels Drets del Nen de l'any 1989 (Verhellen, 1992).
•

Aquest procés comporta la concepció del nen com a subjecte actiu de la nostra
societat, en el sentit que n'és un actor i un contribuent (Qyortrup, 1991).
La Convenció dels Drets del Nen, aprovada per les Nacions Unides el 20 de
novembre de 1989, entra en vigor el 10 de setembre de 1990.
La Convenció consta d'un preàmbul i de tres parts, amb un total de cinquantaquatre articles.
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En el preàmbul, com a element introductori, es fa un repàs a diferents convencions i declaracions que anteriorment feien referència a la infància. S'exposa la
Declaració Universal dels Drets Humans, la Declaració de Ginebra de 1924 i
la Declaració dels Drets dels Nens de 1959.
En aquest preàmbul també podem destacar la importància que es dóna a la
família com a principal grup socialitzador, i com a medi natural que ha de facilitar el creixement i el benestar dels infants.
En darrer terme, el preàmbul fa certes consideracions relatives a la importància de les tradicions i els valors culturals de cada comunitat, com a element que
ha de garantir la protecció i el desenvolupament harmònic dels infants.
*
En la primera part es desplega la majoria dels articles de la Convenció. En els
primers articles es delimita el concepte d'infant, que s'entén fins als divuit anys.
Posteriorment es desenvolupen un seguit d'articles relacionats amb la protecció dels infants, tant davant les institucions públiques com davant les institucions
privades. En aquests articles es destaca la responsabilitat dels pares pel que fa
a la protecció dels infants. També s'articula el fet que els infants puguin preservar la seva identitat.
Hem de destacar, en aquesta primera part, el contingut de l'article 12 a l'article 16 de la Convenció. Els articles fan referència als drets civils dels infants, a
la possibilitat que l'infant pugui expressar la seva opinió, tingui dret a cercar,
rebre i difondre informació, així com a la llibertat d'expressió, de pensament,
de consciència, de religió, la llibertat d'associació i també la protecció a la seva
vida privada.
Posteriorment l'articulat planteja els drets dels infants davant situacions o agressions determinades. Poden ser, entre altres, la protecció davant situacions de
maltractament, l'obligatorietat d'una educació que desenvolupi la personalitat
i les aptituds dels infants, així com els drets dels infants refugiats, discapacitats,
en situació d'internament, etc.
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En la segona part es planteja el compromís per part de tots els Estats de fer conèixer i ampliar les disposicions de la Convenció. S'estableix la creació d'un
Comitè de Seguiment de la Convenció, encarregat de vetllar pel compliment de
la convenció per part dels estats signants.
En la tercera part s'exposen els termes en què es promulgarà i s'iniciarà el període de vigència de la Convenció. Durant l'any 1990 es va promoure la. Declaració Mundial sobre la supervivència, la protecció i el desenvolupament de la infància i el seu pla d'acció per al decenni de 1990.
L'esmentada Convenció és coneguda com la de les 'Tres P', a causa que d'ella
se'n poden extreure tres principis, que són la protecció, la prestació i la participació.
• Protecció, entesa com el dret dels nens i de les nenes a ésser protegits contra
determinades activitats d'altres ciutadans, com l'abandó, l'explotació, els
maltractaments.
• Prestació, entesa com el dret a tenir accés a determinats béns i serveis que
facilitin el seu desenvolupament biopsicosocial, com l'ensenyança, l'assistència sanitària, així com recursos per als nens 'en situacions de risc' (Wintersberger, 1994).
• Participació, entesa com el dret a realitzar determinats actes i el d'organització i de participació en «Is mateixos.
Casas (1998) exposa que es poden articular dos nous principis, la prevenció i la
promoció.
• Prevenció, com a element clau per al desenvolupament dels infants i com
a disminució de la prevalença de les diferents situacions de risc.
• Promoció de la infància com a subjecte actiu de la societat, desenvolupant
iniciatives relacionades amb la infància i el seu benestar.
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Es l'aspecte de la participació el més innovador de la Convenció i, a la vegada,
el que ens permet integrar la concepció de l'infant com a ciutadà de ple dret en
la societat.
Amb la implementació i difusió de la Convenció de les NU podrien identificarse dos grups principals d'actuació. D'una banda, i segons la terminologia utilitzada per Wintersberger (1992), trobaríem els child-savers (salvadors dels nens
i de les nenes), emmarcats dins de la concepció més proteccionista —reactiva,
segons Verhellen (1992)—, i d'altra banda, els kiddy-liberers (llibertadors dels
nois i de les noies), amb una concepció més proactiva i encaminada a la participació social.
Creiem que és difícil delimitar la influència de les dues tendències, ja*que els
cinc principis formulats els entenem com a complementaris entre ells. Si no es
donen tots plegats, difícilment podrem parlar del concepte d'infància com a
fenomen i categoria social.
Es a partir d'aquest punt que podrem parlar d'una nova era de la infància o bé,
fins i tot, d'una nova infància, especialment si fem esment dels articles 12 al 16.
Com ja hem exposat anteriorment, aquests articles fan referència als drets civils dels infants, a les seves llibertats bàsiques i, per tant, a la promoció de la seva
qualitat de vida.
Alhora, aquest procés comporta un canvi en el sistema de relacions entre els nens
i les nenes i els adults en tots els nivells, des de la família fins a àmbits macrosocials (Casas, 1994a), tenint present la responsabilitat que té la societat a l'hora
de compartir la criança i l'educació dels nens i de les nenes amb els pares i els
familiars (Björnberg, 1994).
Arran de la ratificació de la Convenció dels Drets dels Infants, s'han produït
canvis en la legislació de cada comunitat autònoma amb la finalitat d'adequarla a aquesta convenció.
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Pel que fa a la legislació catalana sobre aquest tema, es va promulgar la llei 37/
1991 sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, llei
modificada per la llei 8/1995 de 27 de juliol de 1995 d'atenció i protecció dels
infants i adolescents. En l'esmentada legislació s'adopten els principis de la
Convenció, determinant el lliure desenvolupament de l'infant i l'adolescent, com
a persona membre de la societat, i tenint present que totes les accions de protecció han de sorgir del concepte d'interès primordial de l'infant.
En el mateix sentit es promulga per part del parlament espanyol la llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor. La llei modifica parcialment el Codi
Civil i la llei d'enjudiciament civil.
La llei s'articula en dos títols. Un primer dedicat als drets dels menors, i un segon dedicat a les actuacions en situació de desprotecció social del menor i de
les institucions de protecció de menors.
En el primer títol es promulguen una sèrie d'articles referents als drets del menors i a la garantia del respecte d'aquests drets per part de les institucions. Entre els diferents drets que es tracten, hem de destacar el dret a l'honor, a la intimitat, a la seva pròpia imatge, a la informació, els drets de participació, associació i reunió, així com el dret a ser escoltat, tant en l'àmbit familiar com en qualsevol procediment administratiu o judicial.
Els drets dels infants estaran assegurats quan la Convenció incideixi en el dret
intern de cada país, i es converteixi aleshores en categoria de dret positiu (Cots,
1996).

6.6. Perspectives científiques actuals en relació amb l'estudi de la infància
Com ja hem exposat, la idea d'infància ha anat evolucionant al llarg de la història de la humanitat.
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Aquests canvis han repercutit tant en l'àmbit social com en els diferents desplegaments legislatius i en aspectes científics.
En aquest capítol volem exposar els canvis que han aparegut en l'àmbit científic a l'hora de desenvolupar estudis sobre la infància. Farem referència a quatre punts importants: les representacions socials de la infància; la infància en
tant que es presenta com a categoria social; les relacions intergrupals en la infància, i, en darrer terme, els conceptes de construir i deconstruir la infància.

6.6.1. Les representacions socials de la infància
Les imatges mentals, que són compartides de manera col·lectiva, sobre diferents
realitats socials van ser anomenades per Moscovici (1981) representacions socials. Aquestes imatges estan, normalment, relacionades amb els processos psicosocials bàsics (com creences, actituds i estereotips, entre altres) relatius a un
'objecte social' concret, que permet un coneixement 'quotidià' compartit i que
facilita la comunicació entre els membres de la comunitat (Casas, 1995).
La formació de les representacions socials es fonamenta en tres mecanismes
interns: Vobjectivitització, Vanclatge i la comunicació social (Ibáñez, 1988).
— Uobjectivitització és el procés mitjançant el qual es fa concret allò que és
abstracte i es materialitza amb la paraula. L'objectivitització, segons Jodelet (1984), es defineix com una operació encarregada de formar imatges i estructures mentals.
— Uanclatge és el mecanisme que posa de manifest com incideixen les estructures socials sobre la formació de les representacions socials, i com
intervenen els esquemes ja constituïts en l'elaboració de les noves representacions (Ibáñez, 1988).
— Les representacions socials es formen, també, a partir del conjunt de pràctiques socials que es troben relacionades amb les diferents modalitats de
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comunicació social. Tal com exposa Ibáñez (1988), és en els processos de
comunicació social on s'origina principalment la construcció de les representacions socials.
Les representacions socials són processos dinàmics, encara que no tots els seus
aspectes canvien amb la mateixa facilitat. Les informacions que apareixen en
el quefer diari, els avenços científics que es difonen en la comunitat, les converses que es donen de manera espontània entre els ciutadans, les imatges i dades
que proporcionen els mitjans de comunicació social, han anat introduint canvis en les representacions majoritàries compartides pels membres d'una comunitat en relació amb un objecte social determinat (Casas, 1995).
Fou Chombart de Lauwe qui l'any 1971 desenvolupà els primers estudis relatius a les representacions socials sobre els infants. Segons Chombart de Lauwe
(1989), les representacions socials se'ns mostren com a mecanismes cognitius que
han de permetre als infants interpretar aquelles situacions que es desenvolupen
en el seu entorn psíquic i social, a partir de les sensacions, accions i experiències. Són mecanismes que, a més d'afavorir el creixement personal, faciliten que
els infants es relacionin amb el seu grup d'iguals.
Per Chombart de Lauwe les representacions socials són un instrument de socialització per a la infància, infància que constitueix un món diferent al dels adults,
que no s'hi assembla gens i, en moltes ocasions, fins i tot s'hi contraposa (Fair,
1989).
Hem de destacar que en l'actualitat es presenten canvis en les representacions
socials de la infància. Aquest canvis es produeixen, principalment, a causa de
les eines tecnològiques dominants en cada període històric.
Actualment estem presenciant canvis lents, però profunds, provocats pels mitjans de comunicació de massa (Postman, 1982), ja que aquests ens han situat
plenament en el que s'ha anomenat cultura icònica.
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La universalització dels mitjans de comunicació ens està duent cap a una nova
manera d'entendre la societat. L'accés a la informació per part dels nens i de
les nenes està situant els infants i els adults en un mateix punt de partida a l'hora d'accedir a la informació.
Aquesta facilitat d'accés a la informació que tenen els nens i les nenes planteja
noves situacions socials que comporten nous dilemes ètics i morals, i noves formes en la presa de decisions.
Pel que fa a les representacions dels problemes de la infància, aquestes han anat
variant al llarg de la història, com ja hem exposat en el cinquè capítol. Encara
avui en dia es perceben, en moltes ocasions, els nens i les nenes com a membres
de la unitat familiar, i, en conseqüència, les situacions i els problemes*relatius
als infants no són responsabilitat de la comunitat, sinó que es presenten com un
assumpte privat de la família (Aguinaga i Comas, 1991; Casas, 1995).
Darrerament i de forma aïllada s'han desenvolupat recerques que han demostrat que la competència i l'orientació dels adults faciliten la competència als nens
i a les nenes (Garbarino, Scott et al., 1989).
La 'incapacitat' que s'atribuïa als nens i a les nenes s'està destapant com un
problema de falta d'adequació per part dels adults a l'hora de relacionar-se amb
els infants.
Com ja hem exposat en capítols anteriors, el nucli figuratiu de les representacions socials adultes sobre la infància s'ha centrat (i encara es centra) en la idea
dels encara no (Qyortrup, 1990; Verhellen, 1992; Casas, 1995), que en el fons
s'entén com una idea excloent en relació amb el grup o categoria social dels
adults, els quals es consideren els Ja sí.
En conclusió, les representacions socials dels adults sobre la infància es consideren dins d'un nucli figuratiu que es centra en la idea, exposada anteriorment,
dels 'encara no'. D'altra banda, existeix un ampli acord, un alt consens, sobre
el fet que la infància requereix una atenció especial. Aquest consens no va acom176
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panyat, en la majoria de les ocasions, d'accions que desenvolupin activitats sobre la infancia, i, per tant, es présenta com un acord de baixa intensitat. Aquestes actituds sobre la infància comporten que, de vegades, no es plantegin solucions concretes als problemes de la infància, ja que aquests no s'han interioritzat o no se'ls ha donat l'atenció necessària.

6.6.2. La infància com a fenomen social
El Centre Europeu de Viena va iniciar l'any 1986 un projecte d'investigació
internacional relacionat amb la situació de la infancia a Europa.
Aquest projecte sobre la infància era dirigit pel sociòlegj. Qyortrup, el qual l'any
1990 va editar l'informe titulat La infància com a fenomen social. L'edició va
anar acompanyada d'una col·lecció d'informes nacionals sobre la situació de la
infància en 16 països.
En el primer volum d'aquesta col·lecció Qyortrup realitza una aproximació a
la idea d'infància com a nou fenomen social.
Qyortrup (1990) es planteja l'estudi de la infància com el d'una estructura permanent en cada societat, encara que els membres que la conformen siguin contínuament substituïts.
La infància com a entitat estructural es relaciona en l'espai i en el temps amb
altres entitats estructurals (maduresa...).
Es planteja una infància que pertany a la societat, i, com a tal, forma part d'ella
en el sentit que els nens i les nenes participen i intervenen en activitats organitzades; constitueixen una part de l'estructura social i interactuen de diferents
maneres amb altres grups d'aquesta estructura.
En aquest procés d'interrelació, els nens i les nenes s'integren en la societat,
desenvolupant capacitats personals i socials, que els permetran arribar a l'estructura dels adults.
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Tenint en compte el que fins ara hem exposât, Qyortrup (1990) analitza la infancia com a grup social, que s'ha d'arribar a constituir en una categoria social.
Aquesta categoria social ha de ser de present. Les actuacions sobre la infancia
han de ser per aquí i per ara i no elaborades de manera exclusiva en la idea de
la infancia com un fenomen de futur.
Aquest grup social, tal com el descriu Qyortrup (1990), es presenta com a grup
minoritari, fet que implica l'existència d'un grup dominant encarregat de gestionar i controlar el desenvolupament d'aquest grup minoritari.
Es la idea de grup minoritari la que defineix la infància com a objecte, objecte
de protecció, dels mateixos membres de la societat a què pertany.
Qyortrup (1990) estructura el concepte d'infància com a grup, excloent totes les
accions de caire individualitzat, i convertint la infància en un grup amb desitjós, situacions i aspiracions comunes. Es en aquest sentit que Qyortrup descriu
la infància com a categoria social.
Creiem que l'aportació de Qyortrup, de caire excloent, fa que es defineixi la
infància des d'una perspectiva parcial. Així, compartim la seva tesi d'entendre
la infància com a grup social i com un 'encara no', però creiem que l'estudi de
la infància, dels seus problemes i del seu benestar, s'ha de realitzar des d'una
perspectiva multidisciplinar.

6.6.3. La infància com a grup social
En aquest apartat pretenem relacionar les perspectives d'estudis científics de la
infància amb la teoria de la identitat social del grup, teoria de la categorització
del jo, desenvolupada per Turner (1989, 1997).
La teoria exposada per Turner es basa en tres supòsits bàsics (González i Barrull, 1997). El primer supòsit es basa en l'autoconcepte com a sistema de cate-
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gorització. El segon defineix els nivells fonamentals de categorització de l'autoconcepte. I en el tercer es determina la dinàmica de la formació dels grups i de
les seves interaccions socials.
— L'autoconcepte com a sistema de categorització. Turner defineix l'autoconcepte com el conjunt de categories que el subjecte percep com a pròpies o definitòries d'un mateix en un moment determinat.
— La teoria de la identitat social del grup determina ires nivells fonamentals en la categorització del jo: un nivell superior, que entén el jo com un
ésser humà; un nivell intermig de categorització, entre l'endogrup i l'exogrup, que es defineix per les semblances i les diferències intergrupals derivades del grup de pertinença, i un nivell inferior, definit per les diferències interpersonals, que ens permeten diferenciar-nos en la relació amb els
altres.
Aquests tres nivells de classificació determinen, segons González i Barrull
(1997), el caràcter social de l'autoconcepte i poden denominar-se humà,
grupal i personal, respectivament.
— El tercer supòsit determina la dinàmica de la formació dels grups i de les
interaccions socials en l'existència de pressions motivacionals cap a una
avaluació positiva de les categories del jo, presentant una tendència a avaluar negativament les conductes del no-jo.
La formació del grup psicològic es produeix quan dos o més persones es perceben i defineixen recorrent a alguna categorització compartida entre l'endogrup
i l'exogrup. Aquesta percepció de les similituds implica que cada individu percep el grup com una unitat cognitiva, separada i diferenciada d'altres grups, que
a la vegada també són percebuts com a unitats cognitives (Turner, 1989, 1997).
Segons González i Barrull (1997), es formarà un grup psicològic quan dues o més
persones es perceben a elles mateixes fent referència o bé utilitzant alguna categoria compartida en el nivell grupal (intra - intergrup).
179

El benestar en la infància

Turner (1989) exposa que "un grup té realitat psicològica en el sentit que existeix un procés psicològic específic, un procés de categorització del jo o de l'agrupació del jo, que es correspon amb les característiques distintives de la conducta del grup, i estan influenciades per aquestes" (pàg. 104).
Es en aquesta direcció que, al realitzar l'estudi de la infància com a grup, hem
de tenir presents les relacions intergrups, és a dir, les relacions i interaccions amb
el seu grup d'iguals, i les relacions intragrups, en quant les intervencions que es
fan sobre la infància comporten canvis en les seves interaccions amb el medi.
Sherrif, en el seu estudi anomenat La cova dels lladres, i realitzat amb nens i
nenes de dotze anys (Turner, 1989; Echebarría i Valencià, 1996), manifestava
que els canvis en les dinàmiques internes dels grups eren resultat de les*alteracions que es produïen en les relacions intergrupals.
Aquesta relació bidireccional planteja que el que succeeix en l'interior del grup
social no es produeix com a buit social, sinó que depèn de les relacions d'aquest
grup amb els altres (Echebarría i Valencià, 1996).

6.6.4. Construint i deconstruint la infància
Des d'una perspectiva sociològica, s'ha desenvolupat un nou enfocament en
relació amb l'estudi de la infància. Aquest 'nou paradigma', tal com l'expressen Prout i James (1990), que es troba en una fase emergent, entén la infància
com un seguit de relacions actives amb diferents grups socials.
Els autors parlen de la infància com una entitat que es construeix i es reconstrueix tant per als infants com pels infants. Són els 'fets culturals' els que van
variant i, amb aquest seguit de canvis, fan de la infància una institució social.
En aquest enfocament destaquem sis característiques (James i Prout, 1990):
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• La infància s'entén com una construcció social. Aquest aspecte ens proporciona un marc interpretatiu amb la finalitat de contextualitzar els primers anys de vida dels nens i de les nenes.
• La infància és una variable d'anàlisi social. I com a tal no ha de separarse completament d'altres variables, com la classe social, el gènere o la raça.
Per tant hem de parlar d'una gran varietat d'infàncies, més que d'un fenomen universal.
• Les relacions socials i culturals dels infants es presenten com a dret propi,
independentment de la perspectiva i de les preocupacions adultes.
• Els infants són —i així han de ser vistos— subjectes actius en la construcció i determinació de les seves relacions socials. Per tant, els nens i les nenes
no són subjectes passius de les estructures i dels processos socials.
• L'etnografia, en quant estudi descriptiu de la cultura d'una comunitat o
d'algun dels seus aspectes fonamentals (Hammersley i Attinkson, 1994;
Aguirre, 1995), és una metodologia particularment útil per a l'estudi de la
infància. Aquesta metodologia ha de permetre als infants expressar els seus
punts de vista i les seves preocupacions i aspiracions.
• Des d'aquest paradigma, la infància és un fenomen i, en relació amb ell,
hi ha d'haver una implicació en la manera i el moment de respondre al
procés de reconstrucció de la infància en la societat.
Aquesta proposta teòrica vol realitzar l'estudi de la infància allunyant-se de les
teories basades en aspectes exclusivament evolutius i processals, aspectes que
tan sols faciliten la creació de noves categories i que apropen els infants a situacions de fracàs i d'associabilitat.
James i Prout (1990), a partir de les teories de Pinteraccionisme simbòlic i de la
fenomenología social, plantegen fonamentar l'estudi de la infància com a actors
socials, i com una realitat social diferent de la del món dels adults. En definiti-
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va, entenen la infància com a institució social que ha d'existir més enllà de les
activitats pròpies dels infants.
Aquest enfocament planteja el reconeixement que els infants són éssers socials
actius i, com a tais, presenten un seguit de necessitats, tant de caire social com
individual. Amb la possibilitat de poder limitar l'acció d'aquestes necessitats, s'ha
de crear un conjunt de mecanismes que facilitin la seva satisfacció (Woodhead,
1990) i eines mitjançant les quals els nens i les nenes se sentin representats en la
societat de manera independent.

6.7. Infància i prevenció
A l'hora de plantejar quins són els elements de la intervenció preventiva hem
de definir de què volem prevenir els nens i les nenes de la nostra comunitat.
Com ja hem exposat amb anterioritat, la Convenció dels Drets dels Infants posa
èmfasi en la protecció dels nens i de les nenes davant qualsevol situació de desemparament, abandó, maltractament, abús i explotació, i tota situació de protecció s'inicia en una tasca preventiva.
Al definir el concepte de prevenció, hem de citar la proposta de classificació
desenvolupada per Caplan, l'any 1964. Ell va classificar aquest concepte en:
prevenció primària, secundària i terciària.
Aquest concepte, que originàriament prové del camp de la salut, cada cop ha
anat desenvolupant un enfocament de caire més 'social'. S'ha intentat que aquest
concepte sigui cada cop més integratiu, de manera que pugui ser útil en el camp
de la intervenció social (Fernández Ríos, 1994).
— Prevenció primària. És un concepte comunitari. Implica la disminució de
la incidència d'una malaltia o d'una situació de risc, i consisteix a reduir
el risc per a tota la població.
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En l'actualitat, existeix un ampli consens entorn d'algunes de les característiques bàsiques del concepte. Aquestes són: la prevenció primària ha de
tenir un enfocament comunitari, ser interdisciplinària, ser proactiva, interconnectar els diferents aspectes de la vida de les persones des d'una
orientació biopsicosocial; ha de ser de caire educatiu i utilitzar principalment tècniques d'investigació de caire social; la seva finalitat ha de ser
dotar les persones de recursos ambientals i personals perquè puguin afrontar elles mateixes els problemes i promoure contextos socials justos (Fernández Ríos, 1994; Casas, 1994c).
— Prevenció secundària. Originalment és la que té com a objectiu la reducció dels efectes de la malaltia. Implica la reducció de la prevalença i centra molts esforços en la detecció precoç. En el camp de la intervenció social se l'ha associat, sovint, amb els individus portadors de factors de risc,
és a dir, amb persones vulnerables (Casas, 1994c).
— Prevenció terciària. Caplan la va identificar amb el concepte de rehabilitació, encara que aquest concepte cada cop està més en desús dins del camp
de la salut. En el camp 'social' s'ha assimilat aquest concepte al seguiment
posterior a la intervenció. Aquest seguiment és el que ha de permetre
desenvolupar una avaluació a mig i llarg termini. Té, per tant, una relació directa amb el benestar de les persones que han gaudit d'una relació
d'ajuda.
Les actuacions preventives han de tenir elements de prevenció de caire positiu
i de prevenció d'aspiració (Casas, 1994). S'han de desenvolupar accions educatives que permetin als nens i les nenes tenir capacitats per a prendre decisions i
ésser responsables, davant situacions socials cada cop més canviants i més difícils de predir.
Els nens i les nenes han d'aprendre a ser tolerants davant les noves situacions
ètniques, i també han de tenir capacitat d'adaptació en relació amb els canvis
que es produeixen en la vida diària.
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La prevenció en l'àmbit de la infancia ha de pretendre dotar els nens i les nenes
de recursos que els permetin fer front a elements desconeguts i inesperats, essent aquesta una nova forma de prevenció social (Casas, 1994).
En l'àmbit de la infància els elements a considerar en relació amb la prevenció
són (Casas, 1994):
— L'accés a la informació. Els nens i les nenes han de tenir accés a la informació d'una manera accessible, amb un llenguatge adient. És important
que puguin interioritzar el missatge, per poder reproduir-lo amb les seves
pròpies paraules. Aquesta informació ha d'arribar als llocs naturals dels
infants, com la família, l'escola i els espais de joc i de vida quotidiana. En
definitiva, és necessari que els infants estiguin informats si volem •que cooperin en la construcció de la societat.
— Les habilitats i les capacitats per a fer ús de la informació. Quan han rebut la informació, els infants han de tenir les capacitats i habilitats necessàries per a fer-ne ús.
S'han de desenvolupar programes que capacitin els nens i les nenes en les
habilitats i recursos necessaris per poder canalitzar la informació que reben del món que els envolta.
— Millorar la qualitat de vida dels infants. Aquest és l'objectiu últim dels
programes preventius. La qualitat de vida ha estat lligada a les percepcions
i avaluacions que tenen les persones en relació amb els serveis que els són
facilitats.
En aquest sentit que s'ha de fer incidència a millorar 7a capacitat d'escoltar en els infants, protagonistes de la nostra intervenció, amb la finalitat
d'acompanyar-los en la presa de decisions.
— La prevenció en l'àmbit de la infància s'ha de fonamentar en un coneixement rigorós, tant científic com tècnic, de les situacions que afecten els
infants. S'ha de prioritzar la sistematització de la recollida de dades en la
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recerca científica sobre les situacions de risc social, considerant tant els
factors predictius dels risc com els factors de resiliència (Marciaux, 1994).
També cal destacar la percepció i avaluació que els infants tenen sobre els
seus drets.
L'avaluació ha de ser sistemàtica i s'ha de realitzar en tots els programes
d'intervenció sobre poblacions de risc. Ha d'estar desenvolupada per avaluadors neutrals amb la finalitat de tenir coneixements vàlids i útils per
als planificadors i per als professionals de la intervenció social i psicosocial (Casas, 1994).
— Prioritzar actuacions preventives sobre els grups i les situacions en què es
concentren els factors de risc. Aquesta tasca s'ha de desenvolupar amb
molta cura, a fi que les nostres intervencions no generin situacions d'etiquetatge social. Les intervencions han d'anar acompanyades de campanyes de sensibilització ciutadana i amb un treball amb els nuclis figuratius que sustenten les representacions socials inadequades per a la solució
de les necessitats o problemes socials que afecten els nens i les nenes. En
aquest punt, tal com assenyala Casas, és molt important la col·laboració
amb els mitjans de comunicació social.
— En darrer terme, s'ha de donar prioritat a les xarxes naturals de suport
social que existeixen en cada comunitat. Les xarxes socials són una important font de suport informatiu i instrumental (saber què cal fer i com cal
fer-ho), emocional i material.
Tenint present el que s'ha exposat en aquest punt, la prevenció en el camp de
la infància és tant un repte tècnic com social. Hem de fer constar que la prevenció en l'àmbit de la infància és la millora del nostre futur col·lectiu, es el
progrés social en general i la millora del benestar i la qualitat de vida de tots els
nens i les nenes.
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Com hem exposat en la primera part d'aquest capítol, la idea i les funcions de
la infància al llarg de la història han anat variant.
El concepte d'infància, com a element de propietat dels pares i de les mares, ha
anat deixant pas a una concepció d'infància com a subjectes actius en la nostra
societat.
El procés de canvi ha anat lligat d'una banda als canvis produïts en les diferents
legislacions, i de l'altra, als canvis en les noves perspectives científiques que s'han
elaborat al voltant dels estudis sobre la infància.
En el primer grup, hem de destacar la Convenció dels Drets dels Infants, de les
Nacions Unides (1989), que defineix els infants com a membres actius de la so*
cietat. De la Convenció en podem extreure cinc principis: la protecció, la prestació, la participació, la prevenció i la promoció.
En relació amb les noves perspectives científiques en l'estudi de la infància,
podem destacar quatre enfocaments: els treballs realitzats per Chombart de
Lauwe, sobre les representacions socials de la infància; els treballs de Qyortrup,
que des d'una perspectiva sociològica ha estudiat la infància com a fenomen
social; també fem esment de la possibilitat de fer front als estudis sobre la infància des de la concepció de grup psicològic establerta per Turner; en darrer
terme, els treballs desenvolupats per Prout i James, que aborden l'estudi de la
infància en el sentit d'una construcció per part dels mateixos membres dels grup.
Tant els estudis de la infància des de l'àmbit legislatiu com des de les diferents
perspectives científiques incideixen en un mateix aspecte: en la necessitat de
desenvolupar intervencions preventives en relació amb els nens i les nenes de
la nostra comunitat.
La prevenció s'ha establert com un dels elements clau en tota intervenció psicosocial, ja que permet la desaparició de desigualtats entre els nens i les nenes.
Aquesta intervenció preventiva consisteix, entre d'altres aspectes, a facilitar l'accés a la informació per part dels infants i a millorar la seva qualitat de vida.
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El ritme dels canvis socials en què estem immersos fa que en bona part de la
nostra societat cada cop existeixi més preocupació i conscienciació sobre el futur de la infància en tots els nivells socials.
Aquesta preocupació i conscienciació fa que percebem grans reptes pel que fa
als processos de socialització del nostres infants, a fi que visquin de forma responsable en un món cada cop més imprevisible per a tots nosaltres. En l'actualitat hem de formar persones amb capacitat per a fer front a noves situacions i
prendre decisions responsables sobre qüestions noves i en situacions noves
(Casas, 1994).
La formació d'aquestes capacitats i el procés de canvi ens fan parlar de nous drets
i de noves responsabilitats. La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets
dels Infants, com ja hem exposat anteriorment, reconeix una sèrie de drets civils (emmarcats prioritàriament en els articles del 12 al 16), i aleshores ens situem davant noves formes d'estar els adults amb els nens, d'escoltar-los i de tractar-los com a subjectes amb drets (Qyortrup, 1990).
Aquest reconeixement implica la participació dels nens i les nenes en la societat, però no com un joc divertit per a ells i mediatitzat pels adults, sinó que s'ha
d'assumir com un repte, perquè la presència dels infants en la societat no significa necessàriament que el nen hi participa (Muñoz, 1995).
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7.1. Què entenem per participació social?
La.participació es planteja com un procés que va més enllà dels límits de la presència testimonial; per tant, ens ha de permetre compartir decisions que afectin la nostra vida i la vida de la societat en què vivim (Hart, 1992), establir quotes de protagonisme en qualsevol nivell d'anàlisi, disseny, gestió, decisió i/o avaluació en la nostra relació amb els altres (Martín González, 1988).
La participació és, com ja hem dit anteriorment, un procés que com a tal es pot
aprendre (Ucar, 1992). Aquest aprenentatge no tan sols s'ha d'ensenyar de forma teòrica, sinó que ha d'existir un important grau d'experiència, d'aplicació
pràctica (Casas, 1994b), que, a més de facilitar aquest aprenentatge, permeti a
les persones acceptar i valorar les quotes de drets i de deures i, per tant, de responsabilitat enfront de la societat en què viuen.
Segons Rezsohazy (citat a Ucar, 1992), perquè es produeixi una participació
efectiva, s'han d'establir diferents condicions sociològiques i culturals.
• Que existeixi consens i, per tant, que el poder sigui reconegut com a legítim, essent els comandaments del col·lectiu els responsables de les seves
actuacions.
• Que existeixin llibertats públiques.
• Que hi hagi accés a la informació i es pugui gaudir de mitjans per a la formació dels membres que formen part de la comunitat.
• Que els ciutadans siguin conscients dels seus problemes i s'impliquin en
el procés d'intervenció. Així s'evita la participació no participant.
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7.2. La participació social dels infants
El terme participació s'entén, generalment, com el procés de compartir decisions. Hem de tenir present que la participació s'estableix com un dret per a tota
la ciutadania (Hart, 1992).
Com assenyalen Puig, Martín, Escardibul i Novellas (1997), participar no és tan
sols deixar fer coses als nens i les nenes, ni tampoc és restar oberts únicament a
la seva opinió. Participar és implicar-los en la vida social mitjançant la paraula
i l'acció cooperativa.
La participació es centra en dues premisses: el diàleg i el dur a terme projectes.
Aquestes dues premisses, complementàries entre si, ens han de permetre no
caure en el verbalisme sense significació ni considerar la participació com a element exclusiu de gestió d'activitats i de projectes.
Per a Puig, Martín, Escardibul i Novellas (1997; pàg. 20), "una societat (els autors
es refereixen a l'escola, encara que nosaltres creiem que aquest concepte es pot
extrapolar a la societat) democràtica entén la participació com a implicació
basada en l'exercici de ¡a paraula i en el compromís de l'acció. Es a dir, una
participació basada simultàniament en el diàleg i en ¡a realització dels acords i
projectes. La participació autèntica uneix l'esforç per entendre's amb l'esforç
per intervenir".
Pel que fa referència als nens i les nenes, hem de defugir d'un extremat proteccionisme, i iniciar el procés de participació en projectes d'envergadura, conjuntament amb els adults. No s'ha de caure en el parany de confondre els nens i les
nenes amb els salvadors potencials de la societat i donar-los responsabilitats,
drets i deures, en llocs o bé en situacions que no els corresponen.
La progressiva incorporació al món de les responsabilitats és l'única eina que
ens podrà garantir una participació democràtica quan aquests infants i joves
arribin a adults, ja que no podem esperar una òptima participació si anterior-
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ment no s'ha gaudit d'un procés inductiu, un procés democràtic d'aprenentatge de la participació social. I es que el principi, la fonamentació que hi ha darrere d'aquest procés de participació és la motivació, motivació a l'hora d'establir els objectius dels projectes i la posterior valoració dels resultats obtinguts
(Hart, 1992).
La participació social dels infants i dels joves és un esdeveniment complex, ja
que varia no tan sols d'acord amb les diferents capacitats i motivacions de cada
persona i segons la manera en què afecta a la seva vida, sinó també en relació
amb el context cultural i familiar en què s'ha de desenvolupar la participació.
Els diferents autors coincideixen en el fet que els infants i els joves col·laborin
en l'execució quotidiana de les tasques familiars, escolars, de veïnatge, ja que
el fet d'intervenir en aquest seguit de tasques permet millorar el grau de participació dels nens i és a la vegada un mecanisme per a millorar la societat sencera (Hart, 1992; Junior, 1995).
No tan sols hem d'intervenir en la facilitació de la participació dels infants, sinó
que també hem de fomentar la participació de la família a fi d'aconseguir una
societat més democràtica amb garanties d'igualtat d'oportunitats per a tothom.
La Convenció sobre els Drets dels Nens i de les Nenes, concretament en els seus
articles 12 i 13, dóna rellevància a la participació dels infants.
L'article 12 fa esment de la necessitat d'assegurar als nens i les nenes el dret a
expressar les seves pròpies opinions en tots aquells assumptes que els afectin,
d'acord sempre amb la seva edat i amb la maduresa de l'infant.
L'article 13 argumenta el dret del nen a expressar-se lliurement. Aquest dret
inclourà la llibertat de buscar, rebre i propagar informació de tot tipus, sempre
que aquesta llibertat no perjudiqui el seu desenvolupament psicosocial.
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7.3. Els models de participació social
Arntein (1979) va desenvolupar l'escala de participació dels ciutadans. En aquesta escala l'autor exposava les situacions que anaven des de la no participació fins
a les situacions de màxima expressió de la participació. Sota aquest model, Hart
(1992) va desenvolupar una nova escala.
L'esmentada escala planteja vuit nivells: en els tres nivells inferiors estarien situades les accions de la no participació i en els cinc nivells superiors on se situaria la participació. En la descripció Hart introdueix un graó entre els models
de participació i els de no participació, com a element de traspàs entre el primer i el segon grup. Aquest graó d'enllaç que s'anomena la mobilització social
s'inclourà en el nostre treball en el grup del models de no participació.
Els models de la no participació són: la manipulació, els nens anunci, el simbolisme i la mobilització social.
Els models de participació són: orientats però informats, consultats i informats,
iniciats pels adults que comparteixen decisions amb els infants, iniciats i dirigits pels nens, iniciats per altres nens i nenes que comparteixen les decisions amb
els adults.

Els models de no participació
— La manipulació. Es produeix quan els nens desconeixen i no entenen els
temes en què estan participant. En el procés de manipulació, a vegades es
podria utilitzar la màxima que 'el fi justifica els mitjans', encara que a
vegades aquesta manipulació dels infants és fruit del desconeixement per
part dels adults de les capacitats dels infants.
En aquest nivell de la manipulació també hauríem d'incloure aquell procés en el qual els nens aporten idees, però no participen en el posterior
procés d'anàlisi d'aquestes idees i, per tant, de presa de decisions.
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— El nen anunci, el nen element de decoració. Aquest model es dóna quan
s'utilitzen els nens i les nenes com a portadors d'informació —propaganda relativa a una causa de la qual ells no han estat inspiradors—, quan
s'utilitzen els nens i les nenes com a elements d'ornamentació.
En aquest nivell els infants tan sols serveixen per encoratjar la causa d'una
forma indirecta.
— El simbolisme. És aquell moment en què es dóna veu als infants però de
fet no tenen cap opció, o bé poques opcions per a triar el tema o l'estil de
comunicar-lo, ni cap oportunitat o escasses oportunitats de formular les
seves pròpies opinions.
»
En aquest nivell i sota el signe de la participació, s'utilitzen els infants com

a objectes, i la seva elecció i les seves intervencions són mecanitzades pels
adults, més preocupats pel ressò de l'acte que pel contingut del mateix.
— La mobilització social. Com ja hem comentat anteriorment, aquest és un
punt de difícil categorització, i a vegades hi ha exemples d'accions que, sota
la conceptualització de la mobilització social, es podrien englobar en els
nivells de la no participació o bé en el de la participació. És important
conèixer en aquest punt el concepte cultural en què es basen les diferents
accions, com a element que ens ha de permetre categoritzar l'esmentada
actuació.

Els models de participació
A continuació explicarem els cinc nivells que Hart (1992) va descriure com a
nivells de participació.
Encara que la descripció dels nivells es realitza de forma ascendent, de menys
a més participació, no sempre es podrà arribar a gaudir dels nivells més alts de
participació, ja que hi ha diferents factors que afecten l'abast o la forma de par'l 92
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ticipació dels infants. Aquests són, entre altres, l'edat del nen, el seu desenvolupament psicosocial, o bé les habilitats de cada infant a l'hora de dur a terme la
participació.
El que és important és que els nens i les nenes coneguin els diferents graus de
participació i de responsabilitat i sàpiguen actuar en ells, però, sigui quin sigui
el seu nivell de participació, és imprescindible que els nens i les nenes se sentin
escoltats i gaudeixin de la igualat d'oportunitats (Van Gils, 1995).
A fi que es pugui catalogar un projecte com a.projecte participatiu, ha de presentar els següents requisits, en relació amb el paper a desenvolupar per part
dels nens i de les nenes. Aquests són:
• Han de conèixer quines són les intencions del projecte.
• Han de saber qui ha pres la decisió referent a la seva participació, i per
què s'ha pres l'esmentada decisió.
• Han de tenir en el projecte un paper significatiu; no hi han d'ésser presents tan sols com a element decoratiu.
• Prendran part voluntàriament en el projecte, quan aquest es dugui a
terme.
— Orientats però informats. Aquest nivell ha de permetre que els infants
prenguin part en els actes que es desenvolupen en un programa concret,
encara que no participin de forma activa en la seva planificació, sempre
que ells siguin coneixedors dels objectius del projecte en general i de la seva
intervenció en particular.
— Consultats i informats. Aquest nivell s'estableix quan els infants i els joves
desenvolupen tasques de consultors pels adults.
Els projectes els dissenyen i els duen a terme els adults, però els infants
entenen el procés que es desenvolupa i les seves opinions es consideren seriosament.
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— Iniciats pels adults que comparteixen decisions amb els infants. Aquest sisè
nivell es pot considerar com el graó de l'escala de la veritable participació, perquè, encara que els projectes són iniciats pels adults, els infants i
joves comparteixen amb ells la presa de decisions.
Aquest procés que s'inicia amb el projecte permet a la comunitat un alt
índex de participació que facilita el desenvolupament i garanteix uns òptims resultats en l'avaluació d'aquest projecte.
— Iniciats i dirigits pels nens. En aquest graó de l'escala s'inclouran aquells
jocs o activitats que els nens són capaços de desenvolupar i de concebre
per si mateixos.
*>

Aquestes activitats de vegades neixen de situacions esporàdiques que, de
manera progressiva, es van elaborant com a jocs cooperatius capaços de
desenvolupar-se al marge de la direcció dels adults, els quals sovint no
saben respondre adequadament a les iniciatives que sorgeixen dels mateixos infants i joves.
— Iniciats pels nens que comparteixen les decisions amb els adults. Aquest
darrer nivell de participació normalment s'estableix en infants majors de
deu anys, els quals tendeixen a incorporar els adults en els projectes que
ells mateixos han dissenyat i dirigit.
Els projectes que es desenvolupen en el graó més alt de l'escala de participació són poc freqüents i, com especifica Hart (1992), aquesta manca de
projectes no és deguda a la falta d'iniciatives dels infants o joves, sinó que
més aviat és fruit de l'absència d'adults inquiets que s'interessin pels projectes particulars de la gent més jove.
Amb la finalitat d'aconseguir aquest alt nivell de participació, fa falta gent
que sigui capaç de conèixer i desxifrar els subtils indicadors d'energia i
d'activitat que presenten els adolescents, i així donar resposta al potencial
d'activitat que acompanya els infants i joves.
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7.4. Els espais de participació dels nens i de les nenes
La participació dels infants en les diferents estructures de la societat s'englobarà en quatre espais, que van des de la participació en el si de la família a la participació en els procediments civils i administratius, passant per la participació
en el marc de les institucions educatives, tant en espais formals com en els no
formals, o la participació en l'escola i la vida local i ciutadana (Casas, 1994b,
1995a; Montenegro, 1994).

Participació en la família

Entenem la família com l'agent primari en els processos de socialització i d'endoculturització. Aquesta ha de permetre una òptima organització de les rutines
quotidianes mostrant un ambient estructurat, i, a partir d'aquest aprenentatge,
ha de permetre desenvolupar l'autonomia i l'autoconcepte (Rodrigo, 1985).
La família ha de permetre realitzar les pràctiques que facilitin l'aprenentatge
del procés democràtic de la societat (Weinhold, 1993).

Participació en el transcurs educatiu
La participació en l'escola i la participació en les activitats de temps de lleure
engloben l'apartat de la participació en el marc educatiu.
La participació dels alumnes en les assemblees de classe o en altres espais organitzats a aquest efecte, ha de permetre als infants crear i utilitzar una estructura formal que faciliti la comunicació i l'intercanvi de idees, prendre decisions i
acceptar-ne les conseqüències, així com descobrir i arribar a valorar la importància que té tota organització formal (Cela, 1993).
El procés de participació no va tan sols lligat a l'estructura escolar, si no que es
desenvolupa des dels òrgans de govern del centre fins al procés d'aprenentatge
dels mateixos alumnes (San Fabian, 1994).
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Participació en la vida local i ciutadana
Els infants han d'anar incorporant-se progressivament a la vida social, política
i cooperativa del barri, del poble o bé de la ciutat on viuen, amb la finalitat de
cercar la felicitat i amb ella fer un pas endavant cap a la qualitat de vida (Tonucci, 1994).
Aquesta cerca de la ciutadania ha de permetre que els infants gaudeixin d'una
formació cultural que els possibiliti la participació i la intervenció en.la vida
cultural de la seva societat. Aquest és un procés que facilita la sociabilitat i la
transmissió de continguts reals; així s'ha d'iniciar un procés que disseny i una
cultura dels nens, per als nens i amb els nens (Alsinet, 1998).

»

Participació en els procediments civils, administratius i legals
Aquesta participació es pot desenvolupar des de diferents vessants: des de la
vessant del néh com a víctima, com a testimoni d'un delicte, com a part d'un
conflicte, o com a suposat infractor.
Aquest punt de la participació es fonamenta en la capacitat i el desenvolupament moral (Kohlberg, 1992) de l'infant en el moment de prendre part en el
procés judicial.
A l'hora de produir-se la participació dels infants en aquests procediments legals, cal tenir presents el principi de benestar del nen o de la nena i la separació
de les proves en relació amb les mesures (Casas, 1995a).

7.5. Els beneficis de la participació
Arran de tot el que s'ha exposat fins aquest moment, hauríem de tenir present
quins són els beneficis de la participació social dels infants en la nostra socie-
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tat. Existeixen dos tipus de beneficis principals: els que permeten que els individus esdevinguin uns membres de la societat més competents (Hart, 1992;
Dencik, 1992), i els que milloren l'organització i el funcionament de la comunitat, facilitant l'accés a les xarxes de suport social (Díaz Vega, 1987).
Aquests beneficis principals tenen lamentablement un impacte indirecte i a llarg
termini, tant en la societat com en el desenvolupament de l'infant, i dificulten
així la seva avaluació.
Hi ha d'altres beneficis que anomenarem beneficis addicionals, que al ser plantejats a curt termini faciliten l'avaluació del seu impacte i són més fàcilment
mesurables.
Aquests són, entre altres, els següents:
— El desenvolupament de la competència i de la responsabilitat social, a
partir de la recerca per part dels infants i adolescents d'un rol significatiu
dins de la societat. Tenint present el principi d'igualtat d'oportunitats, la
participació ha de conduir els nens i les nenes a sentir-se responsables d'allò
que han creat, enfront dels altres membres de la comunitat, desenvolupant
les seves conductes prosocials i augmentant la seva capacitat d'autonomia
personal.
— El desenvolupament social i comunitari. La participació ha de facilitar el
procés de treball en grup per part d'infants i joves, sota un interès mutu.
És important que des d'un principi els nens i les nenes coneguin els objectius dels projectes que s'han de dur a terme, perquè d'aquesta manera
col·laborin amb entusiasme en la construcció d'un projecte dissenyat amb
ells i per a ells (Midgley, 1986).
Per tant, a fi de facilitar aquest desenvolupament serà convenient adequar
les accions a les demandes dels infants. No s'han d'iniciar projectes ambiciosos allunyats de la realitat i de les necessitats expressades pels infants.
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— Autodeterminació política. Aquest terme és utilitzat per Hart (1992) per a
diferenciar-lo de l'anomenat adoctrinament polític que es desenvolupa en
certes institucions educatives. Es tracta d'entitats que, sota la proclamació de principis democràtics, fan poca cosa per a crear un espai de reflexió que faciliti als infants l'oportunitat de configurar l'autodeterminació
política i els permeti agrupar-se, de forma democràtica, amb altres a fi de
trobar una resposta flexible a un món en procés de canvi.
Aquesta autodeterminació política ens ha de permetre un doble objectiu:
Pautorealització del nen i la democratització de la societat.

7.6. La participació com a acció transformadora
La participació ha de permetre als infants convertir-se en subjectes actius i protagonistes del canvi social. La participació es realitzarà a través de l'acció transformadora amb els següents elements (Júnior, 1995):
• Descobrir les situacions que passen en la vida.
• Reflexionar sobre aquests descobriments, i valorar en quins aspectes ens
afecten a nosaltres.
• Tenir una posició crítica davant aquests esdeveniments.
• Actuar per poder realitzar l'acció transformadora.
• Revisar tot el procés realitzat.
En la Conferència Europea, desenvolupada durant el mes de desembre de 1994
a la ciutat de Madrid, sobre la participació de la infància en la vida familiar en
el context de la societat europea (Council of Europe, 1994), es va realitzar una
acurada reflexió en relació amb el procés de participació, i es va incidir en la
importància d'incrementar 'l'escolta' dels adults sobre els nens i les nenes, com
un dels elements més importants a fi d'afavorir i millorar el procés de participació dels infants.
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Aquest sentiment de sentir-se escoltat facilitarà als nens i a les nenes eines per a
garantir el seu aprenentatge social (Van Gils, 1995).
Si tenim en compte els nivells de participació dels infants en la interacció adultsinfants, en tots i cada un dels espais de la seva vida, aquests els podríem resumir en els següents termes (Casas, 1995):
• Ésser informats.
• Ésser escoltats.
• Ésser consultats.
• Dialogar per prendre decisions.
• Negociar decisions i arribar a consens amb els infants.
• Compartir decisions.
• Acceptar i respectar les decisions preses.

7.7. Iniciatives recents en l'àmbit de la infància
La Convenció dels Drets dels Infants no tan sols ha impulsat canvis de caire
legislatiu sobre l'atenció dels infants, sinó que també ha coincidit amb altres
accions que pretenen modificar la sensibilitat que es té cap als infants en la nostra
societat.
En aquest sentit volem fer esment de diferents iniciatives que, pel seu abast i
plantejaments, creiem que són importants i cal tenir-les present. Són: la figura
de ^ombudsman dels infants, les ciutats educadores, les ciutats amigables per
als infants, el projecte la ciutat dels infants, la proposta infants-consens. I també altres projectes de participació dels infants, tan a l'escola com a les institucions.
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7.7A. La funció de '¡'ombudsman' dels infants
La paraula ombudsman significa persona a qui es delega unes funcions, unes
tasques de mediació des d'una posició independent. Aquesta figura neix de la
idea de saber escoltar, d'ajudar, de defensar i de promocionar (Cots, 1996).
La figura de {'ombudsman dels infants apareix per primer cop en una llei noruega promulgada l'any 1981, en la que s'especifica que ha de ser una figura identificable pels infants i professionalitzada.
Segons Cots (1996), l'objectiu general d'un ombudsman dels infants és fer progressar el coneixement i el respecte dels drets dels infants. Les seves funcions
específiques vénen explicitades en l'article tercer de la llei noruega abaps exposada. "L'ombudsman dels infants té com a funció principal promoure els interessos dels nens i de les nenes davant dels poders públics i privats, i ha de supervisarles condicions de desenvolupament dels infants". Les seves actuacions
poden ésser de part o bé d'ofici, però sempre en defensa dels interessos dels
infants i en relació amb propostes i actuacions des dels diferents àmbits de la
vida dels infants. Així, ha de vetllar pel compliment de la legislació relativa als
infants i proposar mesures de promoció i de prevenció.
La figura de l'ombudsman dels infants ha de ser independent i accessible als nens
i les nenes. Ha de poder acudir a totes les institucions públiques i privades amb
la finalitat de poder exercir el seu mandat, sempre tenint present l'interès superior dels nens i de les nenes.
Així, la figura de l'ombudsman dels infants ha de ser un instrument, un mitjà
que faciliti els drets de participació dels nens i de les nenes, i sigui a la vegada
un element de sensibilització de l'opinió pública sobre els drets de la infància.
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7.7.2. El moviment de les ciutats educadores
El moviment de les ciutats educadores neix a la ciutat de Barcelona l'any 1990.
En aquella primera reunió plenària es desenvolupa la denominada Declaració
de Barcelona. En aquesta Declaració es defineix la ciutat educadora com una
ciutat amb personalitat pròpia i que es relaciona amb el seu entorn, amb l'objectiu d'enriquir la vida dels seus habitants.
En la introducció de la Declaració es posa èmfasi en la participació dels nens i
de les nenes en la vida activa de la ciutat, ja que ells han de ser protagonistes
actius de la seva ciutat.
Voldríem destacar tres principis de la Declaració:
En el primer principi es destaca el fet de promoure en la ciutat l'educació en la
diversitat, la comprensió, la cooperació i la pau internacional. En aquest principi es planteja que l'educació ha d'evitar l'exclusió dels ciutadans per motius
de raça, sexe, cultura, edat, discapacitat, condició econòmica o bé altres formes
de discriminació.
En el setè principi s'exposa que un dels objectius de les ciutats educadores és la
satisfacció de les necessitats dels nens i de les nenes. S'han d'oferir als infants
espais, equipaments i serveis que permetin el desenvolupament social, moral i
cultural dels infants.
La família, i concretament els pares i les mares, són la base del vuitè principi.
En aquest principi s'exposa que aquests han de rebre la formació necessària amb
la finalitat de poder ajudar els seus fills i filles a créixer i fer ús de la ciutat.
En el congrés de Barcelona, es crea el Banc Internacional d'Experiències de
Ciutats Educadores, com una agència on es centralitzaven les dades i projectes
que desenvolupaven les ciutats educadores.
Posteriorment s'han celebrat diferents congressos, amb caràcter bianual. L'any
1992, se'n celebra un a Göteborg amb el tema de la formació permanent.
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L'any 1994 va tenir lloc el 3r congrés a la ciutat de Bolonia, i va tenir com a nucli
central el tema de l'educacíó multicultural. Aquest 3r congrés va donar pas a la
Declaració de Bolonia, que, durant l'any 1996 i en el marc de la reunió d'Ens
Locals i Regionals d'Europa, va posar de manifest la importància de les ciutats
com a eina educadora, i la necessitat d'invertir en la formació dels seus ciutadans, ja que aquesta es una inversió en el progrés de la ciutat. Aquesta és una
eina de prevenció davant possibles situacions de risc social.
El 4t congrés es desenvolupa a la ciutat de Chicago, sota el lema de Les Aris i
les Humanitats com a agents del Canvi Social.
Durant l'any 1998 es desenvolupa el 5è congrés a la ciutat de Jerusalem amb el
*
títol de Taking Heritage and History into the Future.

7.7.3. Les ciutats amigues dels infants
Amb el lema Els drets dels nens i l'habitat: Construir una ciutat amiga dels nens
i de les nenes, durant l'any 1996 es va desenvolupar un seminari d'experts a la
ciutat de Nova York, i un taller organitzat per UNICEF a la ciutat d'Istanbul.
En aquestes reunions, i a partir de la implementació de la Convenció dels Drets
dels infants i del document Els nens i la ciutat, es desenvolupa una proposta
d'intervenció en què s'exposa quines han de ser les característiques de les ciutats perquè siguin habitables per als infants.
En el seu pròleg el document exposa que el benestar infantil és l'indicador definitiu d'un hàbitat saludable, una societat democràtica i un bon govern.
El document consta de tres parts:
La primera part exposa els drets dels nens i de les nenes en el medi urbà i les
condicions que ha de tenir l'hàbitat per aconseguir-los. Aquests drets són: la
seguretat en l'àmbit de la família; l'àmbit de la família; l'adequació i organització de l'entorn físic i social dels infants d'acord amb les seves necessitats i, en
202

L'anomenada 'participació social' dels infants

darrer terme, la importància de garantir i facilitar als infants una educació,
formal i no formal, activa i que promogui la seva salut i seguretat en el seu medi
natural.
En la segona part, es presenten els obstacles i limitacions que dificulten la creació de les ciutats amigues dels infants. Aquests obstacles es manifesten en el sistema de valors. Aquest sistema ha de permetre que els ciutadans prenguin consciència de les problemàtiques que afecten els infants, i s'evitin d'aquesta manera situacions de conflicte entre els diferents valors que conviuen en una comunitat.
En aquesta segona part es fa referència a la importància de l'accés a la informació, ja que s'ha constatat, segons el manifest, que hi ha una manca d'informació relativa a les condicions socials i ambientals d'una comunitat. Aquesta
manca d'informació fa que molts recursos i serveis no arribin als membres de
la comunitat més desfavorits.
Per acabar, en aquest apartat es fa referència a la necessitat d'establir uns marcs
jurídics que facilitin la protecció dels infants i de les seves famílies, amb la finalitat que se'ls hi faciliti l'accés a l'habitatge o la protecció davant situacions d'explotació. Els sistemes de protecció han d'anar lligats a uns bons nivells de coordinació entre les organitzacions, governamentals i no governamentals, que actuïn en un mateix territori.
En la tercera part, la declaració fa referència a les estratègies, mecanismes i
processos que ens han de permetre modificar les actituds dominants, millorar
el benestar de les persones i facilitar l'accés i la fluïdesa de la informació. Tot
això té la finalitat de mobilitzar el potencial de les comunitats i de les institucions, i establir elements que facilitin la planificació i la gestió dels recursos i
dels serveis. Les estratègies emprades seran: facilitar la informació per a una planificació participativa, educar la població en valors i actituds, i en darrer terme, promocionar recursos i serveis dirigits a la població més desfavorida.
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7.7.4. La ciutat dels infants
Des dels inicis dels anys 90, F. Tonucci ha desenvolupat el projecte de la 'ciutat
dels infants'. Aquest projecte té en la ciutat de Fanlo (Itàlia) els seus inicis. Proposa repensar la ciutat prenent els nens i les nenes com a paràmetre d'aquests
canvis (Tonucci, 1994; 1997).
El projecte 'La ciutat del infants' té en aquesta proposta el seu nucli d'intervenció, i pretén aconseguir, entre altres objectius, la presència dels nens i de les nenes
de manera normalitzada, sense conflictes ni tensions, com a ciutadans de dret
que participen de manera activa en els diferents elements que componen la ciutat
(Morales, 1998).
*
'La ciutat dels infants' se situa en allò que Trilla (1998) anomena pedagogia del

projecte. Aquest tipus d'intervenció es planteja sobre la base d'establir lligams
d'interrelació entre l'entorn, en aquest cas la ciutat, i els educands, els nens i
les nenes. Aquests lligams s'estableixen a partir de l'elaboració d'un projecte,
en la confecció del qual tothom ha de poder participar, i per tant ha ser un projecte basat en la participació i el consens.
Per facilitar aquest procés d'integració i de participació, Tonucci, va proposar
l'any 1991 la creació d'un laboratori que facilités el desenvolupament de programes i projectes, amb la finalitat d'aconseguir els objectius abans esmentats.
En aquest sentit, el laboratori Fanlo, la ciutat dels infants ha anat desenvolupant diferents propostes d'intervenció, entre les quals destaquem les següents:
— Cedir la paraula als nens i a les nenes. En aquesta proposta es desenvolupen diferents activitats, com el Consell Municipal dels Infants, el Consell
dels Nens i de les Nenes i els Projectes dels Nens i de les Nenes (Tonucci,
1994).
— Actuacions d'educació ambiental. En aquest grup hem d'esmentar la creació d'un centre d'educació sobre la naturalesa, el projecte d'un dia sense
cotxes, o bé el projecte de recuperació dels jardins de les escoles.
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— Que els infants facin seva ¡a ciutat. En aquest tercer grup de propostes
d'intervenció les actuacions pretenen que els nens i les nenes actuïn per la
ciutat evitant qualsevol situació o element de risc. En aquest grup se situa
el projecte per a nens i nenes d'educació primària anomenat Anem sols a
l'escola.
Darrerament s'ha creat en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, un grup
de treball, format per vuit municipis, que pretén desenvolupar i adaptar les
experiències del laboratori de Fanlo.
Aquests vuit municipis pretenen repensar i redissenyar l'espai ciutadà a partir
de les necessitats dels nens i de les nenes, amb la finalitat de construir una ciutat més habitable per a tothom (Morales, 1998).
El projecte la ciutat dels infants pretén, entre altres objectius, millorar les relacions intergeneracionals i generar actituds positives cap al fet urbà, i així poder
contribuir a la millora de la qualitat de vida dels infants.
Com expressa Tonucci (1997), quan la ciutat sigui bona per als infants ho serà
per a tothom.

7.7.5. Infants-consens
A Catalunya, en els anys 1996-1997 un grup d'experts va proposar una sèrie
d'iniciatives amb la finalitat de promoure polítiques i actuacions per a afavorir
«
la participació de la infància en la societat.
Aquestes propostes pretenen que els nens i les nenes aprenguin a ser més democràtics, responsables i solidaris, en tots els àmbits de la seva vida quotidiana
(la família, l'escola i els espais d'educació no formal).
Les línies d'actuació que es desprenen del document es centren en tres punts:
la comunicació infants-adults; els drets, la responsabilitat i la participació, i, en
darrer terme, la influència dels mitjans de comunicació.
205

El benestar en la Infància

En el primer punt, la comunicació infants-adults, la proposta es centra en l'àmbit de la família. En aquest sentit s'exposa la creació d'espais no lucratius que
assessorin i formin les famílies en la seva tasca socialitzadora i educativa.
En el segon punt, Drets, responsabilitats i participació, es fa la proposta de donar la màxima difusió a la Convenció dels Drets de l'Infant. En aquest sentit es
proposa que el Parlament de Catalunya desenvolupi un seguit d'iniciatives per
a commemorar la ratificació per part de les NU de l'esmentada Convenció, el
20 de novembre de 1989.
S'ha de promoure la participació social dels infants, fent incidència en el desenvolupament de programes des de l'àmbit municipal, amb la finalitat que els
nens i les nenes expressin les seves opinions i se sentin subjectes actius de la seva
comunitat.
En aquest punt, es proposa potenciar la figura de l'orientador en els instituts
d'ensenyament secundari, així com crear programes d'orientació educativa, amb
la finalitat de donar suport als professors i als estudiants. En especial a aquells
alumnes amb dificultats d'integració en el sistema educatiu tradicional.
El tercer punt fa referència als mitjans de comunicació, a les cultures infantils i
a l'ús del temps. En aquest punt es parla de la necessitat d'establir un compromís estable amb la infància i l'adolescència, per part de les institucions, col·lectius
i organitzacions públiques i privades, pel que fa a la millora dels drets, el benestar i el progrés dels infants a Catalunya.
En aquest punt es fa incidència en la promoció d'actuacions conjuntes dels professionals de l'educació i de la informació, amb la finalitat de facilitar als nens
i les nenes productes audiovisuals de qualitat.
Aquesta proposta fou assumida i signada per part dels partits polítics amb representació parlamentària al Parlament de Catalunya el 3 de juliol de 1997.
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7.7.6. La participació dels infants a l'escola
Fins aquest punt hem exposat experiències i iniciatives que, des de la vessant
dels adults, pretenien promocionar actuacions per a la defensa i la protecció dels
infants.
En els dos punts que a continuació exposarem farem referència a accions en les
quals els nens i les nenes són els protagonistes directes.
Com ja hem exposat anteriorment, l'escola ha estat un dels llocs on tradicionalment els nens i les nenes han pres un paper protagonista, parlant en termes de
participació.
La participació i organització dels alumnes ha de ser un element que faciliti el
seu desenvolupament personal i social, i millori també la gestió i funcionament
dels centres educatius (Carbonell, 1994; Rodríguez i Murillo, 1994).
En l'àmbit escolar hem de destacar dues formes de participació: les assemblees
de classe i els consells de delegats i delegades.
Les assemblees de classe es fonamenten en la participació, i són el moment institucional de la paraula i del diàleg. Són l'espai en què el col·lectiu es reuneix
per reflexionar, per prendre decisions, per prendre consciència de si mateix i
transformar-se en tot allò que els seus membres considerin oportú (Puig et al.,
1997).
Els principals objectius de les assemblees de classe són (Martínez, 1993; Puig ei
al., 1997):
• Accedir els nens i les nenes a la informació.
• Crear una estructura que permeti la comunicació i l'intercanvi d'idees.
• Prendre decisions i acceptar les decisions que s'han pres.
• Assignar i assumir responsabilitats.
• Descobrir i valorar la importància que té una organització formal.
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El consell de delegats i delegades acostuma a estar format per un o dos representants de cada classe, i es reuneix amb membres de la direcció del centre i
professors i tutors del centre. Es reuneixen de manera periòdica i tracten temes
que sobrepassen el nivell de decisió de les assemblees de classe.
Els nens i nenes que acudeixen com a representants al consell de delegats són
elegits de manera democràtica pels seus companys i companyes del grup classe.
Els objectius que persegueixen els consells de delegats i delegades són, entre
altres (Rodríguez; Murillo, 1994; Puig et al., 1997):
• Servir d'enllaç entre l'aula i l'escola.
• Coordinar les decisions que s'han pres en les assemblees de classe.
• Estudiar i modificar, si cal, la normativa general del centre.
• Fer arribar propostes a qualsevol instància educativa.
• Tractar aquelles situacions de conflicte i de friccions que poden sorgir entre
les classes.
• Coordinar la participació dels alumnes en reunions en què representin
l'escola (com per exemple el Consell Municipal d'Educació).

7.7.7. La participació dels infants en les institucions
La participació dels nens i de les nenes en les institucions públiques ha estat un
dels temes de més interès per part d'aquestes en els darrers anys.
Aquesta participació tan sols es pot aconseguir si els adults que envolten els nens
i les nenes els la faciliten, ja que s'entén que participar és un procés social i collectiu, i ningú és tan autònom per fer-ho si no es faciliten mecanismes de participació.
Dues han estat les maneres de promocionar la participació dels nens i les nenes
en la societat. D'una banda s'han promogut associacions de nens i nenes, com
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és el cas de l'Associació de Defensa dels Nens i de les Nenes Internacional (DNI).
D'altra banda, s'han constituït els anomenats Plenaris dels infants.
L'associació DNI sorgeix com una entitat que pretén promocionar la presa de
decisions per part dels infants. Té el seu punt de partida en el programa 'Coneix els teus drets', desenvolupat durant el curs 1992-1993, en la ciutat de Sebastián de los Reyes de la Comunitat de Madrid. Aquest programa tenia com a
objectiu fer conèixer i divulgar la Convenció dels drets del Nen i de la Nena entre
els infants.
Entre les activitats desenvolupades per aquesta associació, Montenegro i Ocaña
(1995) destaquen les següents:
— Adaptació de la Convenció de les Nacions Unides usant un llenguatge
entenedor per als nens i les nenes.
— Elaboració d'un qüestionari dirigit als adults, amb l'objectiu de conèixer
quina és la seva actitud davant el tema del reconeixement dels Drets dels
Infants.
— Participació de l'associació en Jornades, Congressos i Conferències, donant a conèixer les seves actuacions.
En segon lloc hem de fer menció del Plenari dels infants. Aquesta actuació, que
se situa dins de les actuacions municipals, parteix de dos punts: d'una banda,
del principi de participació, promogut per la Convenció de les NU sobre els Drets
de l'infant, i d'altra banda, del moviment de les ciutats educadores.
Els plenaris dels infants estan constituïts per nens i nenes representants de les
escoles, associacions cíviques i centres d'esplai.
Els plenaris dels infants, busquen els següents objectiu (IME Ajuntament de
Lleida, 1998):
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— Establir un canal de participació dels infants en la vida activa de la ciutat.
— Facilitar la relació dret-responsabilitat, com una eina per afavorir el procés de socialització.
— Educar els infants en la participació representativa i democràtica.
— Articular un òrgan de consulta de l'Ajuntament pel que fa a les propostes
que afectin els infants i els adolescents de la ciutat.

Com hem exposat en la primera part d'aquest capítol la participació social dels
infants és un dels elements més importants a l'hora de pensar en els nens i les
nenes com a membres actius de la societat.
En el nostre treball, hem desenvolupat una primera aproximació a diferents
models de participació així com als diferents espais en què aquesta es produeix.
Entenem que aquests models i espais de participació permeten obtenir importants beneficis per al desenvolupament psicosocial dels nens i de les nenes. D'altra banda se'ls hi faciliten elements que els permeten avaluar de manera més
positiva la seva satisfacció.
Un darrer aspecte que hem destacat en aquest capítol són les diferents accions
que, des de diferents organitzacions, s'han desenvolupat amb la finalitat de facilitar i adequar elements que permetin als nens i a les nenes sentir-se escoltats
i, a partir d'aquesta escolta, poder endegar accions que millorin la seva qualitat de vida.
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8.

LA QUALITAT DE VIDA DELS INFANTS

La qualitat de vida dels infants s'ha estudiat molt sovint des d'una òptica allunyada de les opinions dels infants.
Aquests estudis han anat lligats a la satisfacció de necessitats des de la visió dels
adults i a una definició exclusivament rehabilitadora de tota intervenció encaminada als infants.
Encara que Jordan (1996) planteja l'existència d'estudis relacionats amb la qualitat de vida dels infants a Irlanda durant 1841 i 1861, són estudis aïllats i amb
una concepció ben diferent de la qualitat de vida que aquí hem defensat. Per
tant, no podem començar a parlar d'investigacions sobre qualitat de vida i benestar dels infants fins a finals del segle XX.
Durant la dècada dels vuitanta s'han incrementat els estudis relacionats amb la
qualitat de vida dels infants, i, encara que es troben alguns estudis sobre les
percepcions i expectatives dels infants, la majoria dels estudis presenten una visió
altament proteccionista i allunyada de les opinions i creences que manifesten
els infants.
L'any 1993, la Fundació Cassey va publicar l'índex 'Kids Count Data Book'.
Aquest era un recull de les condicions de vida dels infants a tots els Estats Units
d'Amèrica (Jordan, 1993).
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D'altra banda, Jordan (1993) va desenvolupar un estudi sobre la qualitat de vida
dels infants a 122 països. En aquest estudi l'autor va estudiar diferents variables.
Eren les següents: la taxa de mortalitat dels infants més petits de cinc anys, els
requeriments nutricionals diaris, la matriculació de les escoles secundàries, l'esperança de vida, el percentatge de dones que treballen fora de la llar, els nivells
d'alfabetització dels pares i les mares i el producte nacional brut per càpita. Amb
aquestes variables Jordan va crear l'índex NICQL'92.
Els dos treballs anteriors pretenen estudiar la qualitat de vida dels infants des
d'una perspectiva exclusivament estadística, tant pel que fa als infants com als
elements que existeixen en el seu entorn. En cap cas s'avaluen les percepcions,
avaluacions i expectatives que manifesten els infants sobre la seva qualitat de
vida.
L'estudi de la qualitat de vida dels infants ha de ser la constatació dels nens i de
les nenes com a categoria social, i, en tant que categoria social, com a subjectes
actius de la societat.
Aquesta perspectiva d'estudi comporta un elevat compromís per part de les institucions i els poders públics.
És necessària la creació d'eines i fòrums de debat que ens permetin conèixer
quina és la situació dels nens i les nenes en la societat o bé quina és la implementació de la Convenció dels Infants en els diferents països que l'han ratificada.
Per tal de conèixer la implementació cal utilitzar eines metodològiques que tinguin el seu origen en un enfocament interdisciplinar. Encara que presenten dificultats en la seva elaboració, s'ha demostrat que garanteixen la validesa i la
fiabilitat de les dades (Miljeteig, 1994).
Els científics i els instituts d'investigació coincideixen en el fet que la informació necessària per conèixer la implementació de la Convenció es pot aconseguir
a través de (Casas, 1997):
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• Millorar els indicadors existents.
• Desenvolupar mètodes i tècniques apropiades per a la recollida de dades
relatives a la situació dels nens en general.
• Desenvolupar metodologies per comprendre la situació infantil en circumstàncies especialment difícils.
• Desenvolupar circuits d'informació que ens permetin conèixer la situació
mundial de la infància.
Els desenvolupaments metodològics ens han de permetre conèixer quina és la
situació real de la infància en cada país.
Com exposa Alston (1994), el concepte 'millor interès per al nen i la nena' tindrà diferents significats depenent dels sistemes legals, polítics i culturals. I és
necessari assegurar que les tradicions de cada comunitat es tinguin presents a
l'hora d'implementar la Convenció en un territori.
S'han de desenvolupar estudis sobre la qualitat de vida dels infants que ens
permetin conèixer quines són les inquietuds, les aspiracions que tenen els nens
i les nenes sobre la seva satisfacció i afectivitat.

8.1. Drets dels infants i qualitat de vida
*

L'augment d'institucions que estudien i implementen projectes relatius al benestar de la infància ha produït la conformació de diferents xarxes per a la investigació sobre la infància.
En aquest sentit en voldríem destacar dues, una de caire internacional i que està
en fase d'elaboració de projectes i una altra de caire nacional que en aquests
moments està en fase de consolidació.
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Childwatch Internacional és una xarxa internacional de institucions i persones
dedicades a la investigació sobre la infància, que té la seva secretaria permanent a Oslo (Noruega).
Childwatch Internacional té com a marc de referència de les seves actuacions
la Convenció dels Drets de la Infància i la Cimera Mundial sobre la Infancia. A
partir d'aquests marcs de referència realitza accions per promoure la protecció
i el desenvolupament dels nens i de les nenes, amb la finalitat de millorar el
benestar dels infants.
Entre els objectius de Childwatch Internacional destacarem:
— La promoció, des d'una perspectiva multidisciplinar, d'estudis i de recerques sobre la infància.
— Facilitar i promoure intercanvis entre investigadors de l'àmbit de la infància, que estudiïn problemes i situacions relacionades amb els drets i el
benestar de la infància.
— Estimular i donar suport al diàleg entre investigadors i institucions, davant
la presa de decisions en relació amb el desenvolupament d'estratègies que
permetin aplicar els principis de la Convenció sobre els drets dels infants.
Amb la finalitat d'assolir els seus objectius Childwatch Internacional proposa,
entre altres, les següents activitats:
— Establir una base de dades de termes i de recerques desenvolupades en el
camp de la infància i el seu benestar.
— Promoure i organitzar simposis i jornades que facilitin l'intercanvi dels
investigadors que actuen en l'àmbit de la infància.
— Desenvolupar projectes amb institucions públiques i organitzacions no
governamentals, encaminats a la millora del benestar dels infants.
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Es en aquest sentit que s'ha desenvolupat el projecte de Childwatch Internacional sobre indicadors de drets de la infància.
L'any 1985 Childwatch Internacional va dissenyar un programa d'intervenció
amb la idea de crear una estratègia per identificar i desenvolupar indicadors que
ens havien de permetre conèixer la implementació de la Convenció.
Aquest programa es va desenvolupar a països com el Senegal, Nicaragua i
Vietnam, ja que eren territoris que complien quatre criteris de selecció. Aquest
criteris eren els següents:
— Que els països estiguin motivats en la identificació d'indicadors sobre drets
de la infància, i, en aquest sentit, estiguin informant al Comitè dels Drets
del Nen o bé tinguin un Programa nacional d'actuacions per als infants.
— Que hi hagi facilitat i accessibilitat a les dades. Es pretén que l'administració del país sigui oberta, i que existeixin grups d'investigació consolidats sobre temes d'infància.
— Que l'estructura social i demogràfica del país sigui variada i es puguin, per
tant, desenvolupar comparacions entre els diferents àmbits.
— Que s'incloguin dintre del programa Organitzacions No Governamentals
i organitzacions de desenvolupament internacional.
Aquest programa ha de permetre conèixer i comparar dades i situacions entre
diferents països i, alhora, estimular debats i cooperació entre diferents territoris.
La Xarxa Catalana Interdisciplinar d'Investigadors sobre els drets dels Infants
i la seva qualitat de vida (XCIII) és una xarxa temàtica, constituïda per dotze
equips de recerca de set universitats catalanes, que en l'actualitat està en fase
de consolidació.
El principi que orienta aquesta xarxa temàtica és la recerca sobre els drets dels
infants, tal com estan definits per la Convenció de les Nacions Unides, i la promoció de la seva qualitat de vida.
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Els objectius generals de la xarxa són:
— L'intercanvi d'informacions i de resultats de les recerques relatives als drets
dels infants i a la seva qualitat de vida.
— La realització de jornades que contribueixin a la formació de professionals, investigadors i estudiants en temes relatius als drets dels infants.
Entre les activitats de la xarxa temàtica, hem de destacar:
— L'elaboració d'una base de dades sobre les activitats de recerca que s'estan desenvolupant a Catalunya sobre drets dels infants i la seva qualitat
de vida.
*
— La realització d'un projecte de recerca coordinat entre tots els grups de

recerca que formen part de la xarxa.

8.2. Les investigacions preguntant als infants
Tal com especifica Fullat (1993) en el pròleg de Los valores de los niños españoles, 1992 (Pérez Alonso-Geta, 1993), "No podem educar sense tenir abans coneixement dels educands. No són suficients les informacions psicobiològiques,
ni tampoc les psicosocials dels nostres infants. Hem de saber igualment quines
són les seves opinions, les seves estimacions, els seus valors; només així la intervenció educadora resultarà enèrgica i poderosa" (pàg. 7).
A pesar d'aquestes paraules, existeixen pocs estudis que sol·licitin als infants
(sobretot amb menors de 12 anys) la seva opinió sobre situacions o fets quotidians dels quals són responsables directes.
Voldríem fer referència a recerques elaborades en aquest sentit. La primera és
Los valores de los niños españoles. 1992, esmentada ja anteriorment.
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La segona és un seguit de recerques que relacionen els infants amb quina es l'opinió que tenen sobre els seus drets. En aquesta línia farem esment de quatre investigacions: La percepció que els nens i les nenes tenen dels seus drets, desenvolupada per Cherney i Perry (1994). Com entenen els nens el dret a la igualtat?, realitzada per Ochaita, Espinosa i Grediaga (1994); l'estudi dut a terme per
Sastre, Moreno i Fernández (1994): El dret a ser i l'autorenúncia, i, en darrer
terme, la recerca coordinada per Van Gils (1997), sobre Què pensen els nens i
les nenes sobre la seva família?
Los valores de los niños españoles. 1992 es va dur a terme amb una mostra de
1.600 nens i nenes, de 3r a 8è d'EGB, a set ciutats espanyoles.
Tenia com a objectiu, segons Pérez Alonso-Geta et al. (1993), omplir un buit
sobre les opinions dels infants i conèixer les següents qüestions:
— Veure si el nen o la nena, com a persona, està orientat i assenyala les seves preferències en relació directa amb les seves necessitats, tal com ho
expressa mitjançant el seu estil de vida i les formes d'expressió cultural.
— Conèixer si, com a participant actiu en les institucions, rep indicacions,
models i valors, que posteriorment ha d'elaborar de manera simbòlica,
interioritzar i posar de manifest en forma de projectes i experiències vitals.
— Com a membre de la societat, l'infant té una opinió. Els nens i les nenes
se situen davant d'aquesta opinió i valoren les institucions, les seves relacions interpersonals, els seus desitjós i les seves necessitats.
La recerca està dividida en cinc apartats:
El primer està dedicat a les activitats d'oci i de temps de lleure. Consta de quatre subapartats. El primer està dedicat a la vivència que tenen els infants sobre
el temps de lleure. El segon té relació amb el temps de lleure institucionalitzat.
El tercer pretén conèixer quines són les expectatives dels infants davant el fu-
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tur. I en el darrer subapartat es demana als nens i les nenes una valoració global sobre la cultura infantil i el tipus d'interaccions que tenen els infants en les
situacions de joc.
El segon apartat es centra en l'infant i la família. També està dividit en subapartats. S'estudien les actituds de respecte i autoritat que els nens i les nenes
tenen cap als pares i les mares, la col·laboració en les tasques de la llar i la percepció que tenen els infants dels diferents rols familiars.
L'escola és centre del tercer apartat. Es tracta, entre altres temes, la valoració
que fan els nens i les nenes del món del col·legi, de l'estudi o bé de la normativa
escolar.

»
El quart apartat fa referència a les relacions amb els amics i el grup d'iguals.
S'estudia, entre altres termes, els intercanvis socials, la identificació i l'acceptació dels nens i de les nenes en el seu grup.
El darrer apartat es refereix als valors i estils socials dels nens i de les nenes. En
aquest punt s'estudien els valors que els infants destaquen en el context social,
així com quins són els valors transmesos i quins són els valors rebuts.
Entre les conclusions de l'estudi, segons Pérez Alonso-Geta, s'ha de destacar que
els nens i les nenes manifesten que juguen poc, perquè no tenen oportunitats ni
llocs per a fer-ho. L'escola és el lloc on es pot jugar més entre iguals, però el temps
dedicat al joc és escàs.
En relació amb les recerques sobre la percepció que els nens i les nenes tenen
sobre els seus drets, hem de fer menció de la recerca realitzada per Cherney i
Perry (1994).
D'aquest qüestionari s'han realitzat diferents traduccions i adaptacions al català.
L'objectiu de la recerca era conèixer quines eren les actituds dels nens i de les
nenes en situacions en què participaven altres infants. En les versions catalanes
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es van estudiar diferents dimensions, com la identitat, la llibertat, els vincles
afectius, el benestar social, l'educació, el joc i el lleure, la protecció i la igualtat
d'oportunitats.
Cada una d'aquestes dimensions es valoraper aspiració, entesa com la possibilitat d'arribar a aconseguir aquest dret; per deficit, entès com una mancança
d'aquest dret.
Els resultats obtinguts amb una mostra de nens i nenes catalans d'entre 9 i 11
anys, van permetre plantejar models d'intervenció, amb la finalitat que els infants tinguessin més informació sobre els seus drets (Alsinet, 1997).
En la línia de treballs relacionats amb l'opinió que els infants tenen sobre els
seus drets, hem de fer menció del treball d'Ochaita, Espinosa i Grediaga (1994),
en què es pregunta als nens i les nenes com entenen el dret a la igualtat.
En aquest estudi s'estudiaren tres drets a la igualtat: la igualtat entre les races,
entre el gènere i en les diferents aparences físiques.
Les conclusions d'aquest estudi, que es va dur a terme amb nens i nenes d'entre
cinc i deu anys, van ser, entre altres, que la comprensió dels drets humans per
part dels infants depenia de l'edat i de les competències cognitives que cada
infant tenia associades.
En aquest sentit hem de fer referència al treball desenvolupat per Sastre, Moreno i Fernández Mistral (1994), en relació amb els models representacionals
en la preadolescència.
A partir dels estudis realitzats per Kohlberg i posteriors investigacions realitzades per Gillihan, les autores desenvolupen un estudi basat en dos tipus de dilemes morals: el conflicte entre iguals i el conflicte entre pares i fills.
L'estudi d'aquests dos tipus de conflictes havia de permetre conèixer quines eren
les respostes dels nens i de les nenes davant les situacions de defensa dels seus
drets i deures en relació amb el seu grup d'iguals.
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La defensa i el coneixement dels drets i deures dels infants es basen en dos
enfocaments que poden ser complementaris i excloents: un d'ells, definit per
Kohlberg, basat en la idea de justícia i un altre basat en l'ètica de l'atenció i de
la responsabilitat, definit per Gillihan.
En la seva recerca, les autores comparen els models representacionals elaborats
i/o aplicats per nois i noies de dotze i tretze anys a l'hora d'enjudiciar diferents
conflictes morals.
Les autores defineixen el model representational com "el conjunt de representacions que un subjecte realitza a partir d'una situació determinada. Aquest
conjunt de representacions està constituït per les dades d'aquesta situació que
abstreuen com a significatives d'entre tots els possibles, o bé aquelles dades que
imagina o infereix com a necessaris, els significats i les implicacions que hi atribueix i les relacions que s'estableixen entre tots ells. Els models representacionals constitueixen allò que cada subjecte determina com "la realitat" a partir
de la qual s'elaboren pautes de conductes, explicacions i teories" (Sastre, Moreno, Fernández, 1994, pàg. 185).
En les conclusions, s'exposa que existeixen diferents lectures significatives davant una situació determinada d'acord amb el gènere al qual es pertany.
Els resultats posen de manifest que als tretze anys ja estan constituïts una sèrie
de 'sabers' relatius a l'estructura social que comporta la cultura dels gèneres.
Per finalitzar, les autores exposen que els models representacionals que construeixen els subjecte, ner jutjar una realitat determinada són diferents segons
les dades i informacions que es tenen en consideració.
En darrer terme volem fer esment de la recerca europea coordinada per Van
Gils (1997) relativa a Què pensen els nens i les nenes sobre la seva família?
Aquesta recerca es va dur a terme durant el període comprès entre novembre
de 1993 i abril de 1994, en diferents poblacions de Bèlgica, Portugal, Espanya,
França i Holanda. I estava dirigida a nens i nenes d'entre 7 i 12 anys.
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El treball va consistir que els nens i les nenes contestessin un qüestionari de
preguntes obertes. Aquest es basava, principalment, en tres grups de preguntes. En un primer grup se sol·licitaven dades identificatives (nom, edat i gènere). Un segon grup estava relacionat amb les persones amb qui vivien els nens i
les nens, i es demanava la seva opinió sobre cada un d'ells. I en un tercer grup
es formulaven preguntes relacionades amb el component cognitiu, preguntes
com Què penses de la teva família?, Què t'agrada o què et resulta desagradable
de la teva família?
L'anàlisi dels resultats es va realitzar mitjançant tècniques quantitatives, amb
l'elaboració d'un llistat de paraules clau, i amb tècniques qualitatives a partir
de les respostes dels nens i de les nenes.
En les conclusions i en la síntesi del treball, Van Gils (1997) exposa la importància que els nens i les nenes puguin parlar i donar l'opinió de la seva família
en quant són membres actius de la mateixa, i puguin manifestar què és el que
els agrada i preocupa del seu entorn més immediat. En l'estudi es presenten
dades comparatives sobre les opinions dels nens i de les nenes en els diferents
països on s'ha desenvolupat l'estudi.
El punt més important, com destaca Van Gils (1997), es que els infants manifestin les seves percepcions, aspiracions i expectatives sobre la seva vida familiar, que sovint va més enllà del que denominem família nuclear.

8.3. L'avaluació del benestar psicològic en la infància
En relació amb l'avaluació del benestar psicològic en la infància hem de destacar diferents treballs que s'han anat desenvolupant durant els darrers anys.
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8.3.1. L'escala de competències perceptives per a infants
En primer lloc voldríem fer esment de les escales elaborades per S. Harter l'any

1982.
Harter va iniciar els seus treballs amb la finalitat de comprovar com els nens i
les nenes diferenciaven entre els distints aspectes de la seva vida.
Amb aquesta hipòtesi de treball l'autora pretenia contrarestar les teories de
Coopersmith, que, a partir del Coopersmith Esteem Inventory (1967), assenyalaven que els infants no realitzaven cap distinció entre els diferents àmbits de la
seva vida.
La recerca de Harter es desenvolupà dins d'un model de motivació competencial, que donava molt d'èmfasi a la percepció que els infants tenien respecte a
les seves aptituds.
Amb aquesta finalitat Harter va elaborar una escala que pretenia conèixer quines eren les aptituds autopercebudes per part dels nens i de les nenes.
Aquesta escala s'anomena Perceived Competence Scale for Children, i pretén,
en primer lloc, conèixer quins són els dominis competencials més importants
per als infants dins de l'entorn escolar. En segon lloc, desenvolupa una sèrie de
subescales amb la finalitat de mesurar diferents habilitats: les destreses escolars,
les habilitats relacionades amb el grup d'iguals i un grup d'habilitats físiques.
El procés de construcció de l'escala va concloure amb diferents entrevistes amb
nens i nenes, a fi de conèixer quines eren les activitats que ens havien de facilitar la mesura de cada una de les habilitats.
En una primera fase l'escala es va compondre de tres subescales competencials,
separades entre elles: la competència cognitiva, que es relacionava amb l'activitat escolar; ¡a competència social, en relació amb el seu grup d'iguals, i la competència física que es limitava a activitats d'esports i de jocs en espais oberts.
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Posteriorment es plantejà una nova escala, anomenada d'autovaloració general, que feia referència a la seguretat que els infants tenien sobre ells mateixos,
i al fet de sentir-se feliços amb la seva forma d'actuar i de ser. En resum, es tracta
de pensar si un mateix és una bona persona.
Un cop realitzats els anàlisis de validesa i de fiabilitat, l'escala definitiva estava
composta per 28 ítems, set per cada una de les subescales. Cada un dels ítems
puntuava d'l a 4 punts. Una puntuació d'l indicava una aptitud percebuda baixa
i un 4 indicava una aptitud percebuda alta. Els punts de cada subescala se sumaven per extreure posteriorment la mitjana de cada dimensió, i donava com
a resultat quatre indicadors independents.
Aquesta escala, encara que té uns nivells òptims de validesa i fiabilitat, presenta com a limitació la manca de subescales que avaluïn altres dimensions del
benestar.
La Perceived Competence Scale for Children es planteja com una escala de
passació individual i autoinformada, i es considera adequada per a nens i nenes a partir dels vuit anys.

8.3.2. L'escala de satisfacció percebuda pels infants
Adelman, Taylor i Nelson (1989) realitzaren diferents treballs relacionats amb
el grau de satisfacció i de disatisfacció que els infants i joves presentaven respecte a diferents dimensions de la seva vida.
Aquestes dimensions eren les relacions amb els pares, el control que percebien
per part de la institució escolar o els nivells de satisfacció o de disatisfacció en
relació amb la seva pròpia vida.
Aquests treballs s'englobaven dins de l'estudi del benestar psicològic, entès
aquest benestar com un component de la qualitat de vida de les persones. Aquests
estudis ens havien de permetre conèixer quines eren les autovaloracions que
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feien els nens i les nenes. L'estudi es va desenvolupar amb infants i joves d'entre 8 i 18 anys.
Amb la finalitat de conèixer el grau de satisfacció que les persones tenen en diferents dimensions de la seva vida varen desenvolupar la Perceived Life Satisfaction Scale (PLSS).
L'escala de satisfacció percebuda de la vida és una escala de 19 ítems, cada un
dels quals es pot respondre sobre una escala de tipus Likert de sis punts.
Concretament l'escala estudia cinc àrees o dimensions de la vida dels infants:
el benestar físic i material, entès com els diners, la salut i la seguretat; les relacions, tant familiars com d'amistat^./'ambient, tant a casa com a l'escola; e] desenvolupament i la realització personal, entesos com les capacitats d'aprenentatge, les expectatives sobre el futur i la creativitat, i la darrera dimensió es centra
en les activitats d'oci i de temps de lleure.
Els autors realitzaren els seus estudis amb adolescents que eren usuaris d'un
servei de salut mental. Entre altres conclusions, demostraren que aquest grup
d'adolescents presentava alts nivells d'insatisfacció amb les circumstàncies de
la seva vida.
La limitació que presenta l'esmentat estudi és el fet de no aplicar l'escala a un
grup d'infants i adolescents que no siguin usuaris d'un servei de salut mental,
per tal de poder realitzar una posterior generalització dels resultats.

8.3.3. El benestar dels fills únics
Veenhoven i Verkuyten (1989) desenvoluparen una recerca relacionada amb el
benestar dels fills únics. Aquests estudis partien de la creença que l'absència de
germans implica una mancança d'experiències d'aprenentatge de caire crític, i
l'atenció dels pares dóna com a resultat una elevada indulgència i alts nivells
de sobreprotecció.
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En el seu estudi avaluaven dos components dels benestar psicològic i els nivells
d'autoestima dels infants.
Les dues dimensions del benestar eren la satisfacció amb la vida en global i l'estat
d'ànim habitual.
La satisfacció amb la vida en global fou mesurada mitjançant l'escala de valoració d'autoconcepte de deu passos, desenvolupada per Cantril l'any 1965.
Aquesta escala marca en el seu punt més alt la millor vida possible que una
persona es pot imaginar, i el punt més baix és la pitjor vida possible.
Per mesurar l'estat d'ànim habitual van utilitzar l'escala d'equilibri d'afecte
desenvolupada per Bradburn l'any 1969. Està composta per deu ítems, de resposta dicotòmica (Sí/No), i pretén mesurar l'aparició de sentiments específics
positius i negatius durant les darreres setmanes.
A l'hora d'avaluar l'autoestima, els autors van diferenciar entre l'autoestima
global i l'autoestima específica.
Per a mesurar l'autoestima global s'utilitza l'escala d'autoestima de Rosenborg
(1965), que està composta per 10 ítems, i, encara que en l'escala original aquests,
ítems eren puntuats sobre quatre graus, els autors varen afegir-hi un nou grau
com a categoria neutral.
Uautoestima específica fou valorada mitjançant diferents qüestions relatives a
diferents temes: l'aparença física, la realització d'activitats esportives, el rendiment escolar i les relacions amb el grup d'iguals.
Cada un d'aquests temes fou desenvolupat sobre tres dimensions: l'ego ideal,
entès com la importància que les persones donen a cada una de les àrees, l'ego
social, entès com la manera en què cada persona pensa que és percebuda pels
altres, i l'ego real, entès com la valoració que cada persona fa d'ella mateixa.
Aquest estudi es va dur a terme amb nois i noies d'entre 13 i 17 anys. En les
conclusions no es presenten diferències significatives en les dimensions de ben225
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estar entre els fills únics i els que tenen germans. En canvi, sí que es presenten
correlacions positives en els fills únics entre el rendiment escolar individual i el
nivell d'autoestima global.

8.3.4. Els estudis sobre satisfacció vital i autoconcepte
En la línia de relacionar la satisfacció vital i l'autoconcepte en la infància i l'adolescència, hem de fer esment dels treballs desenvolupats per Leung i Leung
(1992).
En la seva recerca, dirigida a una mostra d'estudiants d'entre 11 i 16 anys,
aquests autors pretenien conèixer quin era el sentiment subjectiu de benestar
des de quatre dimensions de l'autoconcepte: les habilitats acadèmiques, les habilitats físiques, les habilitats socials i l'aparença física. L'autoconcepte general
i les relacions que els nens i les nenes establien amb els seus pares i amb el seu
grup d'iguals, dins de l'àmbit escolar, també són tractats en aquesta recerca.
Amb la finalitat de mesurar la satisfacció amb la vida es va utilitzar la Life Satisfaction Scale, desenvolupada per Diener, Sandvik i Larsen (1985). Aquesta
és una escala de cinc ítems i amb una possibilitat de resposta de set categories
que van des de molt d'acord fins a molt en desacord.
També utilitzaren l'escala d'un sol ítem d'Andrews i Whitney, desenvolupada
l'any 1976. En aquesta escala el ventall de resposta era també de set categories.
Segons Leung i Leung, la seva recerca es podia resumir en dos punts:
En primer lloc, la percepció subjectiva dels adolescents sobre la satisfacció vital està relacionada de manera positiva amb les diferents dimensions de l'autoconcepte i les relacions amb els seus pares i educadors.
En segon lloc, segons els autors, la satisfacció vital, es pot predir en relació amb
la percepció que els nens i les nenes tenen de la relació amb els seus pares.
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Tenint presents aquests dos punts, els autors suggereixen que, amb la finalitat
de millorar el benestar psicològic dels nens i de les nenes, és important desenvolupar programes d'habilitats de criança dirigits als pares.
Encara que les aportacions dels estudis de Leung i Leung han estat molt interessants, creiem que les seves limitacions rauen en el fet de no haver desenvolupat unes escales específiques per a infants i joves.

8.3.5. Els estudis sobre la satisfacció vital dels estudiants
En darrer terme hem de destacar els treballs realitzats per Huebner, que des
de 1991 ha construït diferents escales relacionades amb la mesura de la satisfacció de la vida dels estudiants, entenent aquesta satisfacció com un dels components del benestar psicològic.
En aquest punt realitzarem una descripció més detallada de cada una de les
escales, ja que la seva traducció i posterior adaptació al català es desenvoluparan en la tercera part d'aquest treball.
La primera escala desenvolupada va ser la Students' Life Satisfaction Scale
(SLSS).

La SLSS és una escala basada en els treballs de Diener i els seus col·laboradors
(Huebner, 199la), i fou dissenyada amb la finalitat de mesurar la satisfacció
global en la vida dels infants i adolescents.
Aquesta escala es basa en la hipòtesi que la satisfacció global de la vida dels nens
i de les nenes s'avalua de la manera òptima mitjançant ítems que requereixen,
segons Huebner (199la), una avaluació per part dels infants de les seves vides
en global, sense referències a aspectes específics.
L'objectiu de l'escala és avaluar la satisfacció vital, independentment dels aspectes específics o competències de la seva vida.
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L'escala s'ha presentat en diferents versions; en totes elles l'escala és autoinformada i la resposta es dóna en quatre nivells.
En una primera versió, l'escala està composta per deu ítems, encara que en
posteriors versions es presenta amb un total de set ítems.
En totes les versions les respostes s'avaluen amb una escala de quatre punts (gairebé mai, a vegades, sovint, gairebé sempre). Les preguntes sobre el benestar
es fan en relació amb les darreres setmanes.
La SLSS és una escala de passació autoinformada, i es considera adequada per
a nens i nenes a partir dels vuit anys.
Els ítems que componen aquesta primera versió són:
— M'agrada com em va la vida
— La meva vida va bé
- La meva vida és senzillament correcta
— La meva vida és millor que la de molts nens i nenes
- Voldria canviar moltes coses a la meva vida
- Tant de bo tingués una vida diferent
- Tinc una bona vida
- Estic feliç amb la meva vida
- Em sento satisfet/satisfeta amb el que m'està passant
- Tinc el que vull a la vida
En una segona versió (Huebner, 1991 b, 1991 c), l'escala està composta per set
ítems. En aquesta versió, Huebner elimina els ítems: 'Sóc feliç amb la meva vida ',
'M'agrada com em van les coses' i 'Em sento bé amb el que m'està passant'.
L'ítem 'Sóc feliç amb la meva vida' fou eliminat perquè podia existir confusió
amb l'escala d'afecte positiu, mentre que els altres ítems semblava que produïen confusió a l'hora de la comprensió per part dels nens i de les nenes de vuit
anys.
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En posteriors treballs Huebner (1991a, 1991b) va correlacionar aquesta escala
amb d'altres relacionades amb Taféete positiu i Taféete negatiu. Posteriorment
va desenvolupar treballs en què relacionava la satisfacció amb la vida dels infants amb Tautoconcepte (Huebner, 1993a) o el rendiment escolar (Huebner,
1993b).
L'any 1994 Huebner va publicar una nova escala: la Multidimensional Students'
Life Satisfaction Scale (MSLSS).
L'escala multidimensional MSLSS és, segons Huebner (1994), una conseqüència de Tescala anterior.
La MSLSS es una escala multidimensional de la satisfacció amb la vida per als
infants. Amb aquesta escala, Tautor pretén (Huebner, 1994):
— Proporcionar un perfil de la satisfacció vital dels nens i de les nenes sobre
aspectes específics de la seva vida.
— Desenvolupar una mesura de la satisfacció global de la seva vida.
— Donar a conèixer una estructura factorial, demostrant que aquestes dimensions són psicològicament significatives.
— Poder desenvolupar programes de competència psicosocial per als infants.
L'escala MSLSS està composta per un total de 40 ítems, dividits en cinc dimensions. Cada una de les dimensions està formada per vuit ítems.
Les dimensions de Tescala són: la família, els amics com a grup d'iguals, l'escola, l'ambient i el veïnatge, i la dimensió del 'jo'.
FAMÍLIA. Els ítems que conformen aquesta dimensió s'estructuren en dos vessants: d'una banda, en les relacions entre els membres de la família, i de Taltra,
en la relació entre el nen que respon al qüestionari i els membres de la seva família.
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Els vuit ítems que conformen l'escala són els següents:
— M'ho passo bé a casa amb la meva família
— Els meus pares i jo fem coses divertides junts
- M'agrada passar estones amb els meus pares
— La casa de la meva família és bonica
— La meva família està ben avinguda
- Els meus pares em tracten bé
- Els membres de la meva família es parlen de forma agradable
- La meva família és millor que la majoria d'altres
En el treball de Huebner, aquests vuit ítems formen un factor, encara que l'ítem
'La casa de la meva família és bonica' també es correlaciona amb la dimensió
d"Ambient'.
AMICS. En aquesta dimensió es pretén conèixer quina és la relació que té l'estudiant amb el seu grup d'iguals. En aquesta subescala es presenten una sèrie
d'ítems formulats de forma negativa.
Els vuit ítems es correlacionen entre ells exclusivament. Els ítems són els següents:
— Els meus amics i amigues es porten malament amb mi
- No m'ho passo bé amb els meus amics i amigues
- Tant de bo tingués uns amics i amigues diferents
- Els meus amics i amigues em tracten bé
- Els meus amics i amigues són bons amb mi
- Els meus amics i amigues són fantàstics
- Els meus amics i amigues m'ajudaran si ho necessito
- M'ho passo molt bé amb els meus amics i amigues
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ESCOLA. Com en anteriors dimensions, aquesta dimensió inclou diferents aspectes de l'àmbit escolar.
D'una banda, la satisfacció amb l'escola i, de l'altra, la percepció que tenen els
nens i les nenes dels seus aprenentatges escolars. I hi ha un únic ítem relatiu a
activitats extraescolars; és l'únic ítem referit a activitats d'oci i de temps de lleure
que trobem en l'escala.
Els ítems de la subescala són:
- M'agrada ser a l'escola
- Tinc ganes d'anar a l'escola
- L'escola és interessant
— Tant de bo no hagués d'anar a l'escola
- Hi ha moltes coses de l'escola que no m'agraden
- M'ho passo bé amb les activitats de l'escola
- A l'escola aprenc moltes coses
- A l'escola em trobo malament
En aquesta subescala, l'ítem 'A l'escola aprenc moltes coses' es correlaciona amb
la subescala de 'Si mateix'.
AMBIENT I VEÏNATGE. Són els dos àmbits d'aquesta dimensió, centrats tant en
les persones amb qui es conviu, com amb les estructures i els espais públics.
De la mateixa manera que en la subescala 'Escola', aquí també apareixen ítems
formulats amb tendència negativa.
Els ítems que mesuren l'ambient són:
- Tant de bo visqués en una casa diferent
- Tant de bo visqués en algun altre lloc
- M'agrada el lloc on visc
- M'agrada el meu barri
— Al lloc on visc es poden fer un munt de coses divertides
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Els ítems que mesuren el veïnatge són:
— Tant de bo la gent del meu barri fos diferent
- Aquesta ciutat és plena de gent desagradable
— M'agraden els meus veïns
L'ítem 'Al lloc on visc es poden fer un munt de coses divertides' es correlaciona
amb la subescala de 'Família', mentre que l'ítem 'M'agrada el meu barri' presenta correlacions amb els ítems de la subescala de 'Si mateix'.
Si MATEIX (ego). Aquesta dimensió, igual que les anteriors, es presenta amb una
subescala de vuit ítems, que ens han de facilitar una aproximació de quina és la
percepció que cada nen i nena té sobre l'opinió que els altres tenen diell, així
com quina opinió té d'ell mateix.
Els ítems d'aquesta subescala són:
- Crec que sóc atractiu
— M'agrada provar coses noves
— Les persones es diverteixen al meu costat
— M'agrado a mi mateix/mateixa
- Agrado a gairebé tothom
- Hi ha moltes coses que sé fer
- Sóc una persona agradable
— Tinc prou amics/amigues
A partir de l'avaluació de cada una de les dimensions, Huebner (1994) proposa
una mesura global, fruit de l'avaluació de cada dimensió.
La MSLSS, igual que la SLSS, és una escala autoinformada, i es considera adequada per a nens i nenes a partir dels vuit anys.
Les dues escales desenvolupades per Huebner tenen com a principal característica el fet d'estar dissenyades per a ser administrades a infants i adolescents,
la qual cosa facilita la comprensió i la resposta dels ítems.
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En aquest capítol, el darrer de la part teòrica, hem recollit les diferents idees i
constructes teòrics presentats al llarg del treball.
Com hem exposat, els estudis sobre la qualitat de vida dels infants no s'han iniciat fins a finals del nostre segle, ja que anteriorment els estudis anaven lligats
als canvis que sobre la idea d'infància es produïen en un moment determinat.
Hem presentat dos tipus d'intervencions a l'hora d'estudiar la qualitat de vida
dels infants. D'una banda, la creació de xarxes temàtiques relacionades amb els
drets de la infància i la seva qualitat de vida. D'altra banda, les recerques que
es realitzen preguntant a la infància.
Aquests dos tipus d'intervenció sorgeixen, sens dubte, dels postulats que esgrimeix la Convenció dels Drets dels Infants i de les iniciatives que darrerament
s'estan duent a terme des de les diferents institucions.
Per finalitzar aquest capítol hem dedicat un punt a les diferents recerques que
han avaluat el benestar psicològic dels infants i a les eines que s'han desenvolupat per dur a terme aquesta avaluació. Com s'ha pogut observar són pocs els
treballs en aquest sentit i també són poques les eines creades amb aquesta finalitat. En relació amb l'idioma català i castellà es desconeix l'existència de cap
eina sobre aquest punt.
Per aquests motius entenem que és aquest un dels aspectes a desenvolupar en
el camp de la recerca en temes d'infància. Conèixer les aspiracions, percepcions
i avaluacions que els nens i les nenes fan sobre la seva vida en global i en cada
una de les diferents dimensions amb les quals es relacionen quotidianament (si
mateix, escola, família, amics i ambient), ens ha de permetre desenvolupar programes d'intervenció que facilitin la millora de la qualitat de vida dels infants.
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9. DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ

Com ja hem exposat en la segona part del treball, els estudis relatius a la infància i al seu desenvolupament evolutiu i psicosocial han augmentat en els darrers anys.
L'avaluació del benestar psicològic, com un dels elements que conformen la
qualitat de vida de les persones, ha tingut en els darrers anys un interès creixent per part dels científics (Evans, 1994).
A pesar d'aquestes dues confluències, en la literatura relativa a la infància existeixen pocs estudis dedicats a la recollida de dades sobre les percepcions i les
expectatives que tenen els nens i les nenes respecte al seu benestar, des d'una
perspectiva psicosocial.
Al llarg de la primera part del nostre treball hem exposat que es presenten diferents formes de realitzar l'avaluació del benestar psicològic. Destaquen, çntre
altres, les entrevistes dirigides, estructurades o semiestructurades, i els qüestionaris o escales; són les tècniques més emprades i consolidades en l'avaluació del
benestar psicològic.
En la nostra recerca sobre l'avaluació del benestar psicològic dels infants, utilitzarem com a eina un seguit d'escales incorporades a qüestionaris, que pretenem que ens facilitin una primera aproximació al mesurament d'aquest benestar.
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Som coneixedors de les limitacions que comporta la utilització d'escales i qüestionaris a l'hora de mesurar el benestar, però, com ja hem exposat, aquesta recerca pretén ser un inici en el camí de l'avaluació de les percepcions i aspiracions dels nens i de les nenes en relació amb un dels elements, en moltes ocasions obviat, que conforma la seva qualitat de vida.

9.1. Objectius de la investigació
En aquesta recerca ens hem plantejat els següents objectius:
*
— Adaptar les escales de satisfacció vital dels estudiants i l'escala multidimen-

sional de satisfacció vital dels estudiants a l'idioma català.
— Analitzar la relació existent entre la satisfacció vital, Taféete positiu i l'afecte negatiu que els nens i les nenes manifesten tenir sobre la seva vida.
— Validar l'escala multidimensional de satisfacció vital dels infants. Les dimensions avaluades són: el si mateix, l'escola, la família, els amics i l'ambient en què es resideix. Un altre objectiu és comprovar si existeixen correlacions entre les diferents dimensions que formen part del component
cognitiu del benestar.
— Observar si les variables de gènere, edat, nombre de germans i lloc de
residència presenten correlacions a l'hora d'avaluar els diferents components i dimensions del benestar psicològic.
Com s'assenyala en el marc teòric, l'estudi de l'avaluació del benestar psicològic de les persones es realitza a partir de les percepcions i expectatives que els
nens i les nenes tenen en relació amb les diferents dimensions de la seva vida.
L'objectiu últim del nostre estudi és conèixer el nivell de satisfacció dels nens i
de les nenes, per tal de proposar línies d'investigació aplicada i d'intervenció que
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permetin incrementar efectivament el benestar psicològic i la qualitat de vida
dels infants del nostre entorn social.

9.2. Instruments

Els instruments utilitzats en el nostre estudi han estat dues escales desenvolupades per Huebner (199 la, 1994).
En aquest sentit s'ha realitzat la traducció i posterior adaptació de l'Escala de
Satisfacció Vital dels Estudiants (SLSS) i de dues escales relatives a Taféete positiu i Taféete negatiu dels nens i de les nenes.
També s'ha utilitzat l'Escala Multidimensional de Satisfacció Vital dels Estudiants (MSLSS), en la qual són avaluades les dimensions de si mateix, l'escola,
la família, els amics i l'ambient. Així mateix s'ha desenvolupat una escala de satisfacció vital total.
La descripció i estructura de les escales s'ha descrit en el vuitè capítol del nostre treball.

9.3. Prova pilot i context de la passació
*

Amb la finalitat de poder accedir a diferents escoles de la comarca del Segrià,
es van mantenir reunions de coordinació amb el Servei d'Inspecció de la Delegació de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a Lleida.
A partir d'aquestes reunions es va connectar amb un total de deu escoles públiques i privades. Vuit d'elles són de la ciutat de Lleida i dues de les poblacions
d'Aitona i Rosselló; totes les poblacions formen part de la comarca del Segrià.
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En primer Hoc es va realitzar una prova pilot a un grup reduït de nens i de nenes, i es va observar que els estudiants no presentaven dificultats a l'hora de
respondre l'instrument.
Posteriorment es va realitzar una passació pilot a un grup classe, i tampoc s'observaren dificultats en la comprensió de les escales, ni a l'hora de respondre els
qüestionaris.
Un cop finalitzada l'etapa de la prova pilot, es va iniciar la passació. Aquesta es
va desenvolupar a les aules dels CEIP durant l'horari escolar. La passació la
varen realitzar dos investigadors aliens a l'escola. Mentre l'un anava llegint els
ítems de l'escala en veu alta, Paître atenia els problemes individuals que es po»
dien derivar de la interpretació dels qüestionaris.
En una mateixa sessió es va dur a terme la passació d'ambdós qüestionaris.

9.4. Característiques de la mostra
Es va realitzar la passació a un total de 498 nens i nenes d'edats compreses entre els nou i els onze anys. D'aquests qüestionaris, 36 (0,13%) es varen invalidar
perquè estaven incomplets o no tenien totes les dades necessàries per a la seva
validació.
L'edat mitjana dels nens i les nenes que participaren en el nostre estudi és 10,1
anys, amb una desviació típica de 0,80.
En relació amb gènere, 239 (51,7%) eren nens i 223 (49,3%) eren nenes.
Pel que fa al nivell d'estudis, 117 (25,3%) estudiaven quart de primària, 156
(33,8%) cinquè i 189 (40,9%) sisè dels estudis primaris.
En la taula 9.4.1 s'observa la distribució dels participants de l'estudi en relació
amb l'edat, el gènere i el curs que estudiaven quan es va realitzar la passació.
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Curs
cinquè

Edat

Gènere

nou

nen

58(31,2%)

3(1,8%)

61 (13,2%)

nena

55 (29,6%)

1 (0,6%)

56(12,1%)

total

113(60,8%)

4 (2,4%)

117(25,3%)

nen

32(17,2%)

52(31,3%)

84(19,2%)

nena

34(19,3%)

38 (22,9%)

72(15,6%)

total

66 (35,5%)

90 (54,2%)

156(33,8%)

nen

3(1,6%)

38 (22,9%)

53 (49,2%)

94 (20,3%)

nena

4 (2,2%)

34(20,5%)

57(51,8%)

95 (20,6%)

total

7 (3,8%)

72(43,4%)

100(100%)

189(40,9%)

deu

onze

quart

sisè

Total

TAULA 9.4.1. Distribució per edat, gènere i curs escolar dels infants de l'estudi.

Una altra de les variables que es tindrà present en el nostre estudi és el nombre
de germans que tenen els nens i les nenes que hi participen. S'han distribuït en
tres grups: els infants fills únics, els que tenen un germà i, en darrer terme, les
famílies de tres o més germans.
De la nostra mostra, 78 (16,9%) pertanyen a famílies d'un sol fill, 243 (53,2%)
tenen un germà o germana, i 138 (29,9%) se situen en el grup de famílies nombroses.
En relació amb la distribució geogràfica es van realitzar diferents agrupacions
de barris i de zones, segons les característiques comunes de cada zona. La distribució final va ser la següent: barris interiors, que corresponen als barris de
l'Estació, Barri Antic, Escorxador i Instituts; barris exteriors, zona formada pels
barris de Mariola, Pardinyes, Secà de Sant Pere i Balàfia; zona exterior, formada
pels barris de Magraners i de la Bordeta, i la zona rural, on se situen els nens i
les nenes que viuen en els pobles de la comarca del Segrià.
La distribució és la següent. Barris interiors: 125 nens i nenes (29,2%); barris
exteriors: 117 nens i nenes (25,3%); zona exterior: 126 (27,3%), i zona rural: 84
(19,2%).
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9.5. Avaluació de la fîabilitat de les escales
L'avaluació de la Habilitât de cada una de les escales utilitzades, ha estât un dels
punts niés destacats del nostre estudi.
Per conèixer quin és el coeficient de fiabilitat, es va utilitzar la prova estadística
de l'alfa de Cronbach. Per a l'aplicació d'aquesta prova estadística es va utilitzar el paquet estadístic SPSS, que permet una opció que determina quin coeficient de fiabilitat té l'escala quan s'elimina un dels ítems (Visauta, 1997).
Per a realitzar el comentari de l'anàlisi de la quantitat del coeficient calculat i
de l'anàlisi de la relació entre variables s'ha utilitzat una anàlisi de la quantitat
»
de correlació adaptat de Guildford (Amador i Bou, 1993).
Els resultats obtinguts han estat els següents:
En l'escala de satisfacció vital, el coeficient de fiabilitat ha estat de 0,74. Aquesta puntuació es considera un coeficient alt, i existeix una relació intensa entre
les variables. Si s'elimina l'ítem 'La meva vida és millor que la de molts nens i
nenes', el coeficient alfa és de 0,77.
En l'estudi original desenvolupat per Huebner el coeficient alfa era 0,84.
L'escala d'afecte positiu presenta un coeficient alfa de 0,79. En el cas que s'exclogui l'ítem 'Em sento orgullós/orgullosa d'alguna cosa que he fet', l'avaluació
de fiabilitat presenta una correlació de 0,80. Aquesta escala planteja una correlació molt alta, i una relació molt intensa entre els diferents ítems.
En darrer terme l'escala d'afecte negatiu presenta un coeficient alfa de 0,72, que
pot emmarcar-se dins de l'anàlisi de coeficient alt i amb una relació intensa entre
els ítems.
En relació amb l'escala multidimensional de la satisfacció global dels nens i de
les nenes, es desenvolupa una anàlisi de fiabilitat per cada una de les dimensions i una anàlisi global de tots els ítems de l'escala.
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En l'anàlisi de fiabilitat de cada una de les dimensions s'han obtingut uns coeficients alfa que s'inclouen dins de l'interval alt i amb una anàlisi de relació intensa entre els diferents ítems.
La dimensió que relaciona els diferents ítems amb la satisfacció que es té amb
un mateix presenta un coeficient alfa de 0,66. En el cas d'excloure l'ítem 'M'agrada provar coses noves', el coeficient alfa obtingut és de 0,69. En l'escala original desenvolupada per Huebner (1994a), el coeficient obtingut fou de 0,82.
En la dimensió anomenada escola es va obtenir un coeficient alfa de 0,78, mentre
que en l'escala original el coeficient obtingut va ser de 0,85.
El coeficient més baix es va obtenir en la dimensió anomenada ambient; va ser
de 0,63. Si en aquesta dimensió no és present l'ítem 'Aquesta ciutat està plena
de gent desagradable', el coeficient alfa se situa en 0,64. En l'escala desenvolupada per Huebner el coeficient obtingut fou de 0,83.
En la dimensió família el coeficient alfa obtingut fou de 0,69. En l'escala original el coeficient alfa fou de 0,82.
En darrer terme, en la dimensió amics el coeficient alfa fou de 0,76. Si s'exclou
l'ítem 'No m'ho passo molt bé amb els meus amics i amigues', el coeficient alfa
és de 0,80. El coeficient alfa obtingut en l'escala original fou de 0,85.
En l'anàlisi de fiabilitat de la dimensió global de l'escala es va obtenir un coeficient alfa de 0,85. Aquesta correlació se situa en l'interval molt alt, i l'anàlisi de
la relació entre les variables es considerada com a molt intensa. En l'escala original desenvolupada per Huebner (1994a) el coeficient alfa obtingut fou de 0,92.

9.6. Avaluació de la validesa de les escales
La manca d'escales que mesurin la satisfacció vital i el benestar psicològic dels
infants, tant en català com en castellà, ha dificultat l'avaluació de la validesa de
les escales.
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Amb la finalitat de realitzar una avaluació de la validesa de l'escala, es va creure oportú utilitzar la tècnica del pane// de jutges.
El pane// de jutges utilitzat va estar format per un total de deu professionals i
experts en l'àmbit de la infància i en mètodes i tècniques d'investigació.
Estaven dividits en tres grups. Un primer grup estava format per professors
universitaris de diferents àrees de coneixements. Les àrees consultades van ser
les d'Estadística, Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa, Didàctica i
Organització Escolar, Psicologia Evolutiva i de l'Educació i Psicologia Social.
Un segon grup estava format per tècnics que desenvolupen la seva tasca professional en el camp de la infància, des de diferents instituts i serveis d€ l'administració pública.
Un tercer grup estava format per mestres de centres d'educació primària i infantil, que impartien la docència en aquest grup d'edat. Un dels mestres era
d'una escola pública i Paître era d'una escola privada.
A cada un d'ells es van demanar dues avaluacions. En primer lloc es va sol·licitar
el grau d'univocitat de cada un dels ítems; així es valorava la intel·ligibilitat de
cada ítem. Es contestava positivament o negativament, segons si era o no comprensible l'ítem marcat i si estava exempt de doble interpretació.
En segon lloc se sol·licità una valoració sobre el grau de rellevància que cada
un dels ítems tenia en relació amb l'escala que pretenia mesurar. Aquesta puntuació anava de l'interval 1 (poca rellevància) a 5 (molta rellevància).
A continuació presentem les puntuacions obtingudes en les dues escales. Es
presenten dues taules per a cada escala. En la primera es presenten les puntuacions que ens ha donat cada un dels jutges, així com les puntuacions mitjanes i
la desviació típica per a cada ítem.
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En la segona taula, es presenten les valoracions de la univocitat. Allà on hem
situat una creu indica que els jutges han determinat que la redacció de l'ítem
pot oferir alguna dificultat en la comprensió dels nens i de les nenes.

Jutges
ítems

A

B

C

D

E

F

G

H

1

J

Mitjana

Desv.

SV4

5

5

4

4

5

4

4

5

5

4

4,5

0,52

SV12

5

5

5

5

5

5

4

5

4

4

4,7

0,48

SV13

2

5

3

5

4

3

4

4

3

3

3,5

0,84

SV14

5

4

4

5

5

3

4

3

4

5

4,1

0,87

SV15

5

3

4

5

5

4

4

3

4

4

4,1

0,73

SV16

5

3

5

5

5

5

4

4

5

4

4,6

0,51

SV19

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4,9

0,31

SV21

5

5

4

5

5

4

4

5

4

5

4,6

0,51

SV23

5

4

5

5

5

3

4

4

5

4

4,4

0,69

SV27

5

5

4

5

5

4

4

5

5

3

4,5

0,70

AP5

5

4

5

5

5

2

5

4

5

5

4,5

0,97

AP6

5

5

4

5

5

3

3

5

4

3

4,2

0,91

AP7

5

3

5

5

5

3

4

3

4

4

4,1

0,87

AP8

5

5

4

5

5

4

4

5

3

4

4,4

0,69

AP17

5

4

5

5

5

5

4

4

5

5

4,7

0,48

AP18

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

4,8

0,42

AP22

5

5

4

5

5

2

3

5

4

4

4,2

1,03

AP26

5

4

5

5

5

3

3

4

3

3

4,0

0,94

AP29

2

4

4

5

5

3

3

4

3

3

3,6

0,96

AP30

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5,0

0,00

AN1

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

4,9

0,31

AN2

5

4

3

4

5

4

5

4

3

5

4,2

0,78

AN3

5

3

4

5

5

5

5

3

4

4

4,3

0,82

4

5

3

4,6

0,69
0,52

AN9

5

4

5

5

5

5

5

AN10

5

4

5

5

4

4

5

4

5

4

4,5

AN11

5

3

4

5

5

3

5

3

5

3

4,1

0,99

AN20

5

4

5

4

5

2

4

4

4

5

4,2

0,91

AN24

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5,0

0,00

AN25

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

4,8

0,42

3

4

4

3,6

0,69

AN28

3

3

4

5

4

3

4

TAULA 9.6.1. Puntuacions del panell de jutges, per a l'escala SLSS i d'afecte.
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Jutges
ítems

Mitjana

B

SV4
SV12

1

SV13
SV14

SV15
SV16
SV19
SV21

SV23
SV27
AP5
AP6
AP7
AP8

AP17
AP18

AP22

X

AP26
AP29
AP30
AN1
AN2
AN3

X

AN9

AN10

X

AN11

AN20
AN24
AN25
AN28
TAULA 9.6.2. Taula d'univocitat de l'escala SLSS i d'afecte.

Com s'observa en les dues taules que corresponen a l'escala SLSS, les puntuacions mitjanes de cada un dels ítems són superiors a 3 punts. I tots els ítems
presenten més del 80% d'acord pel que respecta a la seva univocitat.
Això ens permet afirmar que els jutges han valorat aquests ítems com a idonis
per a l'avaluació de la satisfacció vital i Taféete positiu i negatiu dels nens i de
les nenes.
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Jutges
ítems

A

B

C

D

E

F

G

H

1

J

Mitjana

Desv.

SM1

5

5

5

5

5

4

4

3

3

4

4,2

0,91

SM6

3

4

4

5

5

5

5

3

4

2

3,8

SM11

5

4

4

5

5

3

3

4

5

3

4,1

1,03
0,87

SM21

5

4

4

5

5

5

5

5

5

4

4,8

0,42

SM26
SM31

5

4

5

5

5

3

4

4

5

4

4,4

0,69

5

5

5

5

5

4

4

4

5

4,7

0,48

SM36
SM40

4

5

5

5

5

3

3

5

5

5

4,5

0,84

3

4

5

5

5

5

3

4

5

5

4,4

0,84

ES2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5,0

0,00

ES7

5

5

5

5

5

4

5

5

4

5

4,8

0,42

ES12

5

5

5

5

5

2

4

5

5

4

4,4

0,96

ES17

5

3

4

5

5

3

4

3

3

4

3,9

0,87

ES22

5

4

5

5

4

3

4

4

3

2

3,9

0,99

ES27

5

4

5

5

5

3

4

4

5

5

4,5

0,70

ES32
ES37

5

4

5

5

5

4

4

4

5

5

4,6

0,51

5

5

5

5

5

3

4

5

5

4

4,6

0,69

AB3

5

3

4

5

5

4

4

3

5

5

4,3

0,82

AB8

5

3

4

5

5

3

4

3

5

4

3,8

1,03

AB13

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

4,8

0,42

AB18

5

4

4

5

5

4

3

4

4

4

4,2

0,63

AB23

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4,9

0,31

AB28
AB33

5

3

5

5

5

3

4

3

4

3

4,0

0,94

5

4

4

5

5

4

3

4

5

5

4,4

0,69

AB38

3

5

5

5

5

5

4

5

5

4

4,6

0,69

AC4

5

4

5

5

5

3

4

4

5

3

4,2

0,78

AC9

5

4

5

5

5

3

4

4

3

4

4,2

AC14

5

3

3

5

5

4

3

3

4

5

4,0

0,78
0,94

AC19

5

5

5

5

5

5

3

5

5

4

4,6

0,69

AC24

5

5

4

5

4

3

4

5

5

5

4,5

AC29
AC34

5

3

5

5

4

5

4

3

4

5

4,4

0,70
0,84

5

4

5

5

5

4

3

4

5

5

4,5

0,70

AC39

5

5

5

5

5

4

4

5

5

4

4,7

0,48

FA5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

4

4,7

0,48

FA10

1

3

4

5

5

4

4

3

5

5

3,9

1,28

FA15

5

4

5

5

5

3

4

4

4

5

4,4

FA16

2

3

4

5

3

3

4

3

4

4

3,5

0,69
0,84

FA20
FA25
FA30

5

5

5

5

5

4

4

5

4

4

4,6

0,51

5

5

4

5

4

5

4

5

4

3

4,4

0,69

5

5

4

5

4

4

4

5

5

4

4,5

0,52

5

4

4

5

5

4

4,5

0,70

FA35

5

5

5

5

TAULA 9.6.3. Puntuacions del panell de jutges, per a l'escala MSLSS.

247

El benestar en la infància

Jutges
ítems

A

B

C

D

E

F

G

H

I

SM1
SM6

SM11

X

SM21

SM26
SM31
SM36
SM40
ES2
ES7

ES12
ES17

ES22
ES27
ES32
ES37
AB3
AB8

AB13
AB18

AB23
AB28
AB33

X

AB38
AC4
AC9

AC14
AC19
AC24

AC29
AC34
AC39
FA5

FA10

X

FA15
FA16

FA20
FA25
FA30
FA35
TAULA 9.6.4. Taula d'univocitat de l'escala MSLSS.
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J

Mitjana

Disseny de la investigació

De la mateixa manera que l'escala anterior, l'escala MSLSS presenta unes puntuacions mitjanes superiors a la mitjana, i les valoracions d'univocitat són superiors al 80% en la totalitat dels ítems.
Aquestes puntuacions ens permeten considerar com a molt positiva la valoració que els jutges consultats han fet de les diferents escales.
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10. RESULTATS GENERALS

A continuació descriurem els resultats obtinguts en la recollida de les dades.
L'estructura de la presentació dels resultats generals es realitzarà per a cada
escala.
Es realitzaran tres tipus d'anàlisi estadística. En primer lloc es desenvoluparà
una comparació de mitjanes dels diferents ítems que estructuren cada escala,
utilitzant la prova estadística de Student Fischer.
Posteriorment realitzarem una anàlisi factorial amb els ítems que componen
l'escala multidimensional de satisfacció vital (MSLSS).
En darrer terme desenvoluparem una anàlisi de correlació entre els diferents
elements que componen cada una de les escales. Així, d'una banda realitzarem
l'anàlisi de les correlacions entre l'escala de satisfacció vital, SLSS, i les escales
d'afecte positiu i d'afecte negatiu, i d'altra banda, l'anàlisi entre les diferents
dimensions que componen l'escala multidimensional (un mateix, família, escola, amics i ambient).
Al'hora de convertir les valoracions de cada una de les escales (gairebé mai, a
vegades, sovint, gairebé sempre) en puntuacions quantitatives, s'ha tingut present el sentit en què estava formulada la pregunta.

'

El benestar en la infància

Quan aquesta era formulada en sentit positiu, les puntuacions eren establertes
en forma ascendent. Si al contrari, la pregunta era formulada en sentit negatiu,
les puntuacions eren establertes en sentit descendent.

10.1. Anàlisi de la comparació de les mitjanes
En aquesta primera anàlisi es compararan les mitjanes obtingudes entre els diferents ítems que componen cada una de les escales i subescales estudiades.
Es presentarà una comparació de mitjanes de mostres independents utilitzant
»
la prova estadística de la 't' de Student, amb un nivell de significació del 95%.
Es desenvoluparan un seguit de taules en les quals es descriuran les puntuacions
mitjanes, les desviacions típiques i la variància explicada per part de cada ítem
en el total de l'escala.
Posteriorment s'analitzaran les puntuacions obtingudes, tenint en compte les
variables de GÈNERE, EDAT, NOMBRE DE GERMANS i ZONA DE RESIDÈNCIA.

10.1.1. Anàlisi de les escales de benestar psicològic dels infants
En aquest apartat es descriuran els resultats obtinguts en les escales de satisfacció vital i les escales d'afecte positiu i negatiu.
• Escala de satisfacció vital
En la taula 10.1.1 podem observar els resultats de les mitjanes i de les desviacions típiques de cada un dels deu items que conformen l'escala de satis' 'cció
vital, així com la variància explicada per cada ítem en el total de l'escala.
També es pot observar la puntuació de satisfacció vital global, fruit de la mitjana de les puntuacions totals de l'escala.
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ítems

Mitjana

Desv. tip.

Ítem/Total

M'agrada com em van les coses

3,29

0,86

0,56

La meva vida va bé

3,58

0,76

0,67

La meva vida és senzillament correcta

3,41

0,81

0,61

Voldria canviar moltes coses de la meva vida

2,95

1,10

0,51

Tant de bo tingués una vida diferent

3,32

0,98

0,55

Tinc una bona vida

3,60

0,70

0,70

Estic feliç amb la meva vida

3,57

0,74

0,65

Em sento satisfet/satisfeta amb el que
m'està passant

3,04

1,04

0,64

Tinc el que vull a la vida

3,02

1

0,54

La meva vida és millor que la de molts
nens i nenes

2,58

1,05

0,43

Satisfacció vital. Global

3,24

0,52

TAULA 10.1.1. Puntuacions de l'escala de satisfacció vital.

Si observem els resultats de l'escala podrem observar que tots ells estan per sobre de la mitjana, la qual cosa permet deduir un bon nivell de satisfacció per
part dels nens i nenes de la nostra mostra.
En analitzar les diferents variables hem de tenir presents els següents resultats:
En l'escala de satisfacció vital la variable GÈNERE ha presentat diferències significatives en l'ítem La meva vida és millor que la de molts nens i nenes (p=0,004).
En aquest ítem les nenes presentaren puntuacions més altes que els nens de la
mostra.
La variable EDAT, com ja hem comentat anteriorment, s'ha agrupat en tres segments: nou, deu i onze anys.
Les nenes i els nens de nou anys presenten puntuacions mitjanes més elevades i
significatives en relació amb els infants de deu anys (p=0,05) i d'onze anys
(p=0,05), en l'ítem M'agrada com em van les coses.
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Una primera aproximació que podem realitzar en analitzar aquests primers
resultats és que els nens i les nenes de nou anys presenten més nivells de satisfacció vital que els nens i les nenes més grans.
Pel que fa referència a la variable NOMBRE DE GERMANS, els resultats obtinguts
han estat els següents:
Els fills únics i les famílies de dos germans presenten diferències significatives
en els ítems Tinc una bona vida (p=0,02) i Tant de bo tingués una vida diferent
(p=0,03), tot i que les diferències més significatives s'observen entre el grup de
famílies nombroses i els fills únics. Concretament s'observen en els següents
ítems: La meva vida va bé (p=0,003), La meva vida és senzillament correcta
(p=0,04), Voldria canviar moltes coses de la meva vida (p=0,01) i Tant de bo tingués una vida diferent (p=0,02).
En els dos primers ítems, els nens i les nenes fills únics presenten puntuacions
més elevades, més properes als nivells alts de satisfacció. En canvi, en els dos
ítems següents, formulats de manera inversa, són els nens i les nenes que pertanyen a les famílies de tres i més fills els que presenten puntuacions més baixes.
Aquesta tendència que els nens i les nenes fills únics presenten puntuacions més
altes en l'escala de satisfacció també es constata en la interacció entre les famílies de dos fills i les famílies nombroses.
En aquest sentit presenten diferències significatives els ítems: M'agrada com em
van les coses (p=0,04), La meva vida va bé (p=0,006), Tinc una bona vida
(p=0,05), Em sento satisfet amb el que m'està passant (p=0,01), Tinc el que vull
a la vida (p=0,04), així com l'índex de satisfacció vital (p=0,01).
Totes les diferències significatives es produeixen amb la mateixa tendència: els
infants de famílies de dos fills presenten puntuacions més altes en les mitjanes
que els infants que pertanyen a famílies nombroses.
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En la variable ZONA DE RESIDÈNCIA, l'escala de satisfacció vital no ha presentat
cap tipus de diferència significativa en la comparació de mitjanes mitjançant la
prova estadística 't' de Student.

• Escala d'afecte positiu
En la taula 10.1.2 que ve a continuació exposem els resultats obtinguts en l'escala d'afecte positiu.

Items

Mitjana

Desv. tip.

Ítem/Total

Estic animat

3,5

0,77

0,65

Faig coses que m'interessen

3,32

0,85

0,55

M'ho passo bé amb les altres persones

3,38

0,80

0,53

Em sento orgullós/orgullosa d'alguna cosa
que he fet

3,07

0,93

0,45

M'ho passo bé

3,58

0,72

0,65

Estic content/contenta

3,57

0,72

0,65

Estic il·lusionat/il·lusionada per alguna cosa

3,03

0,94

0,53

Tinc ganes de riure

3,39

0,86

0,66

Tinc ganes de somriure

3,39

0,84

0,65

Sóc feliç

3,67

0,71

0,59

Afecte positiu. Global

3,39

0,48

TAULA 10.1.2. Escala d'afecte positiu.

Les puntuacions mitjanes, les desviacions típiques i les càrregues que cada'ítem
representa ens permeten indicar que les puntuacions relacionades amb l'afecte
positiu són elevades, ja que totes elles se situen en l'interval mitjà-alt de l'escala.
Les diferències significatives de les mitjanes obtingudes en les variables SEXE,
EDAT, NOMBRE DE GERMANS i ZONA DE RESIDÈNCIA han estat les següents:
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L'ítem Tinc ganes de somriure (p=0,01) és l'únic ítem en què les diferències han
estat significatives en la variable SEXE. Les nenes presenten puntuacions més
altes que els nens.
Pel que fa a la variable EDAT, les puntuacions mitjanes presenten diferències
significatives entre els grups d'edat de nou i de deu anys, en un sol ítem M'ho
passo bé (p=0,04). En aquest ítem els infants de nou anys tenen puntuacions mitjanes més altes que els del grup de deu anys.
En relació amb la variable ZONA DE RESIDÈNCIA, es presenten diferències significatives entre els grups d'infants que resideixen en els barris interiors i els que
viuen en els barris exteriors. En aquests ítems les mitjanes dels nens i nenes que
»
viuen en els barris interiors són més altes. Els ítems en què apareixen diferències significatives són Estic content/contenta (p=0,009) i Afecte positiu global
(p=0,01).
En la variable NOMBRE DE GERMANS, l'escala d'afecte positiu no ha presentat
cap tipus de diferència significativa en la comparació de mitjanes mitjançant la
prova estadística 't' de Student.
Posteriorment es va realitzar una anàlisi estadística de model lineal general, amb
factor simple, entre les quatre variables independents. A partir d'aquesta anàlisi es varen obtenir els següents resultats:
Existeixen diferències significatives entre les variables SEXE - GERMANS - ZONA
i les variables SEXE - EDAT - ZONA.
En la interacció SEXE - GERMANS - ZONA, el grup de nenes que tenen un germà
o germana i que viuen en barris exteriors obtenen puntuacions mitjanes més altes
que la resta de nens i de nenes de la nostra mostra.
En la interacció de les variables SEXE - EDAT - ZONA, són les nenes més petites
(nou anys) i que viuen en barris exteriors les que presenten nivells d'afecte positiu més elevat.
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En una primera anàlisi de l'escala d'afecte positiu, i tenint en compte les diferències significatives que hem presentat, no podem inferir que existeixin grans
contrasts entre els infants de la mostra del nostre estudi.

• Escala d'afecte negatiu
En relació amb l'escala d'afecte negatiu, els resultats generals obtinguts es presenten en la taula 10.1.3. En la taula es pot comprovar que els resultats se situen en el segment mitjà-baix de l'escala d'afecte negatiu, a excepció de l'ítem
Em saben greu algunes coses que he fet, que se situa en l'interval mitjà de la taula.

ítems

Mitjana

Desv. tip.

Ítem/Total

Estic trist/ trista

1,45

0,74

0,50

Tinc pors

1,47

0,71

0,40

Em saben greu algunes coses que he fet

2,42

0,92

0,44

Em sento ridícul

1,39

0,69

0,56

Estic avorrit/avorrida

1,72

0,92

0,53

Sento que complico la vida als altres

1,53

0,84

0,56

Tinc ganes de plorar

1,40

0,72

0,56

Em sento desgraciat/desgraciada

1,32

0,75

0,62

Em sento sol/sola

1,55

0,92

0,58

Tinc un problema amb alguna persona

1,69

0,98

0,59

Afecte negatiu. Global

1,60

0,44

TAULA 10.1.3. Escala d'afecte negatiu.
*

En la comparació de dues mostres amb dades independents, mitjançant la prova estadística de la 't' de Student, els resultats obtinguts han estat els que detallem a continuació.
Les variables SEXE i NOMBRE DE GERMANS no presenten diferències significati-

ves.
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La variable en què s'han produït niés dades significatives és la variable EDAT.
En l'interval d'edat entre nou i deu anys, s'han presentat diferències significatives en l'ítem Em sento ridícul (p=0,05), en el qual els nens i les nenes de nou anys
presenten unes puntuacions mitjanes més elevades que els de deu anys.
Les diferències més significatives en les dades obtingudes s'han produït en la
comparació de les edats de nou i deu anys amb l'edat d'onze anys.
Tant en la comparació entre nou i onze anys com en la comparació entre deu i
onze anys la tendència de les puntuacions ha estat la mateixa: els infants d'onze anys presenten puntuacions mitjanes inferiors a les dels nens i les nenes de
nou i deu anys.
Els ítems han estat els següents:
En la comparació entre els de nou i els d'onze anys: Em saben greu algunes coses
(p=0,01), Sento que complico la vida als altres (p=0,04), Tinc ganes de plorar
(p=0,02).
Entre el grup de deu i el d'onze anys: Em sento ridícul (p=0,01), Em sento desgraciat (p=0,02), Em sento sol (p=0,05).
En les dues mostres comparades l'ítem d"Afecte negatiu'global ha mostrat diferències significatives en la comparació entre nou i onze anys (p=0,009) i en la
comparació entre deu i onze anys (p=0,006).
Amb referència a la variable ZONA DE RESIDÈNCIA, existeixen diferències significatives en els subjectes de la mostra que viuen en els barris interiors i en els
que viuen en els barris exteriors, en l'ítem Tinc pors (p=0,04).
Després d'observar les puntuacions obtingudes, hem observat que l'escala d'afecte negatiu no presenta resultats rellevants que ens permetin extreure conclusions
definitives.
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Tan sols en la variable EDAT els resultats ens permeten comentar que els nens i
les nenes més grans presenten unes mitjanes més baixes. Amb aquestes puntuacions podem manifestar que amb l'edat disminueixen les tendències d'afectivitat negativa; així, van minvant els sentiments de por, de fer el ridícul o bé de
molestar els altres.

10.1.2. Anàlisi de l'escala multidimensional de satisfacció vital
A continuació realitzarem l'anàlisi de la comparació de mitjanes dels resultats
obtinguts en les subescales que conformen l'escala multidimensional de satisfacció vital (MSLSS).
De la mateixa manera que en l'anàlisi anterior es presentarà una taula amb les
puntuacions mitjanes i les desviacions típiques de cada ítem, així com la incidència de cada ítem en el total de l'escala multidimensional.
En cada subescala, composta per vuit items, es presentarà una puntuació de
satisfacció del total de la subescala.

• Subescala de la dimensió 'Si mateix'
Els resultats obtinguts en la subescala de la dimensió 'Sí mateix' es presenten
en la taula 10.1.4.
En primer lloc es pot observar que el ventall de respostes és més ampli qne en
les escales anteriors. Trobem ítems situats en l'interval mitjà, mentre que d'altres se situen en l'interval mitjà-alt.
Al realitzar la comparació entre les puntuacions mitjanes s'han obtingut diferències significatives en les variables: EDAT, NOMBRE DE GERMANS i ZONA DE
RESIDÈNCIA. En canvi en la variable SEXE no s'han presentat diferències significatives en aquesta dimensió.
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Items

Mitjana

Desv. tip.

Ítem/Total

Crec que sóc atractiu/atractiva

2,31

1,03

0,60

M'agrada provar coses noves

3,30

0,86

0,34

Les persones es diverteixen al meu costat

2,85

0,91

0,53

M'agrado a mi mateix/mateixa

3,10

1

0,64

Agrado a gairebé tothom

2,69

0,9

0,63

Hi ha moltes coses que sé fer bé

3,24

0,84

0,54

Sóc una persona agradable

3,12

0,84

0,60

Tinc prou amics

3,56

0,80

0,42.

Dimensió 'Si mateix'. Global

3,02

0,5

TAULA 10.1.4. Subescala de la dimensió 'Si mateix'.

»

En relació amb la variable EDAT, la tendència de les puntuacions mitjanes ha
estat la mateixa: els nens i les nenes més petits presenten mitjanes més altes que
els més grans.
S'han observat diferències entre els nens i nenes de nou anys i els de deu anys
en l'ítem Soc una persona agradable (p=0,002), entre els nou i onze anys en els
ítems Crec que sóc atractiu (p=0,05), Hi ha moltes coses que sé fer bé (p=0,05),
Sóc una persona agradable (p=0,001) i en l'ítem 'Si mateix'global (p=0,03).
En relació amb els nens i nenes entre deu i onze anys s'han presentat diferències significatives en l'ítem Crec que sóc atractiu (p=0,001).
Pel que fa a la variable NOMBRE DE GERMANS, han sorgit diferències significatives entre els subgrups dos germans i família nombrosa.
Les diferències obtingudes s'han produït en els ítems Sóc una persona agradable (p=0,05), Tinc prou amics (p=0,04) i 'Si mateix'global (p=0,05).
Finalment la variable ZONA DE RESIDÈNCIA, és la variable en què s'ha observat
un major nombre de diferències significatives en la comparació de mitjanes.
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Entre la distribució barri interior-barri exterior, i en la de barri interior-zona
exterior no s'han constatat diferències significatives.
Hem de fer referència al fet que tots els components han presentat diferències
significatives amb el grup de zona rural.
En aquestes comparacions hi ha un ítem que s'ha repetit en tots els creuaments;
es tracta de l'ítem M'agrado a mi mateix, amb diferències de p=0,003, entre els
grups barri interior i zona rural; p=0,008, entre barri exterior i zona rural, i
p=0,009 entre zona exterior i zona rural.
També s'han observat diferències significatives entre els barris interiors i la zona
rural en els ítems Crec que sóc atractiu (p=0,04) i Sóc una persona agradable
(p=0,001).
Entre els grups barri interior i zona rural, les diferències han sorgit en els ítems
Crec que sóc atractiu (p=0,04), Sóc una persona agradable (p=0,001) i 'Si mateix'global (p=0,03).
A l'últim, entre els grups zona exterior i zona rural s'han constatat diferències
significatives en els ítems M'agrado a mi mateix (p=0,009^ Sóc una persona agradable (p=0,004) i en la puntuació 'Si mateix'global (p=0,03).
En una primera anàlisi de la subescala 'Si mateix', hem de destacar dues situacions en la comparació de les mitjanes.
En primer lloc, la variable EDAT es mostra com un dels elements que presenta
més diferències significatives, amb la tendència que, amb l'edat, els infants disminueixen la percepció sobre el seu atractiu físic.
En segon lloc, pel que fa a la variable ZONA DE RESIDÈNCIA, el fet de residir en
zones rurals es relaciona amb nivells més baixos de les expectatives sobre un
mateix.
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• Subescala de la dimensió 'Escola'
A continuació analitzarem els resultats obtinguts en la dimensió 'escola'. Aquesta
ha estat una de les dimensions en què s'ha presentat un major nombre de diferències significatives entre les variables que hem analitzat.
En la taula 10,1.5 es presenten els resultats obtinguts. Es pot observar que, encara que la majoria dels ítems se situen en l'interval mitjà-alt de l'escala de
valoració, l'ítem menys valorat pels nens i nenes del nostre estudi és 'Tinc ganes d'anar a l'escola'.

Items

Mitjana

Desv. tip.

Ítem/Total

M'agrada ser a l'escola

3,13

0,99

0,77

Tinc ganes d'anar a l'escola

2,91

1,05

0,75

L'escola és interessant

3,18

0,91

0,67

Tant de bo no hagués d'anar a l'escola

3,12

1,04

0,52

Hi ha moltes coses de l'escola que no m'agraden

3,07

0,97

0,54

M'ho passo bé amb les activitats de l'escola

3,38

0,84

0,64

A l'escola aprenc moltes coses

3,68

0,61

0,48

A l'escola em trobo malament

3,58

0,79

0,55

Dimensió 'Escola'. Global

3,26

0,57

TAULA 10.1.5. Subescala de la dimensió 'Escola'.

El major nombre de diferències significatives entre les dues mostres analitzades s'ha presentat en la variable GÈNERE. Un total de set items dels nou analitzats presenten diferències significatives.
Aquests són: M'agrada ser a l'escola (p=0,001), Tinc ganes d'anar a l'escola
(p=0,001), L'escola és interessant (p=0,03), M'ho passo bé amb les activitats de
l'escola (p=0,003), A l'escola aprenc moltes coses (p=0,002), A l'escola em trobo
malament (p=0,001) i 'Escola'global (p=0,001).
En tots els ítems les nenes presenten puntuacions superiors als nens.
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Considerant a la variable EDAT, les diferències significatives entre els nens i nenes
de nou anys coincideixen tant amb el grup de deu anys com amb el d'onze. En
la taula 10.1.6 es presenten els resultats obtinguts.

ítem

9 a. versus 10 a.

9 a. versus 1 1 a.

M'agrada ser a l'escola

p=0,010

p=0,003

Tinc ganes d'anar a l'escola

p=0,001

p=0,001

L'escola és interessant

p=0,008

p=0,001

M'ho passo bé amb les activitats de l'escola

p=0,006

p=0,005

'Escola' Global

p=0,003

p=0,001

TAULA 10.1.6. Diferències significatives Subescala 'Escola'. Variable EDAT.

En totes les interaccions la tendència de les puntuacions ha estat la mateixa: els
nens i nenes de nou anys presenten puntuacions mitjanes superiors a les dels
altres grups d'infants.
En la variable NOMBRE DE GERMANS, les diferències significatives es presenten
sobre tot entre els grups de fills únics i el de família nombrosa, pel que fa a la
majoria dels ítems, encara que en la resta de les interaccions també s'han presentat diferències significatives.
Entre el grup de fills únics i el de dos germans, es presenten diferències significatives en l'ítem Hi ha moltes coses de l'escola que no m'agraden (p=0,02), en
què els nens i les nenes del grup de dos germans mostren unes puntuacions^mitjanes més baixes que les dels fills únics.
En el grup de dos fills i el grup de família nombrosa, els ítems que mostren diferències significatives són: M'agrada ser a l'escola (p=0,008) i 'Escola' global
(p=0,01).
Com ja hem exposat anteriorment, el grup de fills únics i els de família nombrosa
han presentat el major nombre de diferències significatives. Aquestes s'han
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trobat en els ítems següents: M'agrada ser a l'escola (p=0,005y), Tant de bo no
hagués d'anar a l'escola (p=0,007), Hi ha moltes coses de l'escola que no
m'agraden (p=0,003), A l'escola em trobo malament (p=0,04) i 'Escola' global
(p=0,001).
En la variable ZONA DE RESIDÈNCIA no s'han presentat diferències significatives.
En relació amb l'anàlisi lineal multivariant, aquesta ha estat l'única subescala
que ha presentat diferències significatives.
La significació s'ha observat en la correlació entre les variables SEXE i EDAT
(p=0,02).
Segons aquests resultats i les valoracions obtingudes en les puntuacions mitjanes, podem interpretar que els nens i les nenes més grans valoren més positivament la seva relació amb el grup d'iguals.
En analitzar els resultats de la subescala 'Escola', hem de destacar dues de les
variables: GÈNERE i EDAT.
En els resultats obtinguts hem observat que les nenes presenten nivells de satisfacció més alts en la seva relació amb l'escola. I respecte a la variable edat, l'aspecte que s'ha de destacar és que els nens i les nenes més petits presenten puntuacions més altes de satisfacció amb la institució escolar.

• Subescala de la dimensió 'Ambient'
Com ja hem exposat en capítols anteriors, aquesta subescala es podria subdividir en dos grups: un primer grup al qual anomenaríem Ambient, en el qual se
situen ítems que fan referència a aspectes d'habitabilitat, i un segon grup al qual
podem anomenar Veïnatge, que fa referència a ítems relacionats amb les persones que viuen en el territori.
En la taula 10.1.7, es presenten les puntuacions mitjanes, les desviacions típiques i la càrrega total de cada ítem amb el total de la subescala.
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Mitjana

Desv. tip.

Ítem/Total

Tant de bo visqués en una casa diferent

3,34

1,03

0,58

Tant de bo visqués en un altre lloc

3,46

0,94

0,45

M'agrada el lloc on visc

3,58

0,81

0,57

Tant de bo la gent del meu barri fos diferent

3,08

1,09

0,72

M'agrada el meu barri

3,48

0,86

0,74

Aquesta ciutat és plena de gent desagradable

3,26

0,91

0,65

Al lloc on visc es poden fer un munt de coses
divertides

3,23

0,97

0,64

M'agraden els meus veïns

3,18

1

0,65

Dimensió 'Ambient'. Global

3,33

0,51

ítems

TAULA 10.1.7. Subescala de la dimensió 'Ambient'.

En l'anàlisi de cada una de les variables contrastades, hem de comentar que en
la variable EDAT no s'han presentat diferències significatives.
En la variable GÈNERE, han sorgit diferències significatives en tres ítems. Aquests
són els següents: Tant de bo la gent del meu barrí fos diferent (p=0,0 \), Aquesta
ciutat és plena de gent desagradable (p=0,02), M'agraden els meus veïns
(p=0,006).
Aquests tres ítems formen part del subgrup de Veïnatge'. Pel que respecta a les
mitjanes obtingudes, les nenes presenten unes puntuacions més altes que els
nens.
La variable NOMBRE DE GERMANS presenta diferències significatives en un sol
ítem, que coincideix en la comparació del grup de fills únics i el de dos germans
amb el grup dels nens i nenes de família nombrosa.
Aquest ítem és M'agrada el lloc on visc. La diferència entre el grup de fills únics
i el de família nombrosa és p=0,01 i entre el grup de dos germans i el de família
nombrosa la diferència és p=0,02.
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En les dues comparacions els membres del grup de família nombrosa presenten puntuacions mitjanes inferiors.
En darrer terme s'ha analitzat la variable ZONA DE RESIDÈNCIA. Les diferències
significatives en aquesta variable es produeixen entre el grup barri interior i la
resta de grups de la mostra.
En l'anàlisi barri interior-barri exterior els ítems que presenten diferències significatives són Tant de bo visqués en una casa diferent (p=0,027) i Tant de bo
visqués en un altre lloc (p=0,03).
Entre barri interior i zona exterior, els ítems amb diferències significatives són
Tant de bo visqués en una casa diferent (p=0,04) i Al lloc on visc es poden fer
un munt de coses divertides (p=0,02).
L'anàlisi entre barri interior i zona rural ha presentat diferències significatives
en l'ítem Tant de bo la gent del meu barri fos diferent (p=0,003).
En totes aquestes comparacions la tendència de les puntuacions ha estat la
mateixa: els nens i les nenes que viuen en el barri interior presenten puntuacions
mitjanes més baixes que la resta dels infants.
Al realitzar una primera anàlisi de la subescala Ambient, hem de fer referència
a dos aspectes.
D'una banda, les dades obtingudes en la variable GÈNERE ens mostren que les
nenes es presenten més inconformistes que els nens, sobretot en les relacions amb
el seu veïnatge.
I, d'altra banda, pel que fa als resultats obtinguts en la variable ZONA DE RESIDÈNCIA, s'ha pogut constatar que els infants que viuen en els barris interiors
presenten menys nivells de satisfacció que els que resideixen en altres zones
residencials.
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• Subescala de la dimensió 'Família'
A continuació analitzarem els resultats obtinguts en la subescala de la dimensió 'família'. Les puntuacions mitjanes globals, així com les desviacions típiques
i les càrregues de cada ítem en el total de la subescala, es poden observar en la
taula 10.1.8.
Aquestes puntuacions se situen en el segment alt de les valoracions de l'escala;
tan sols un dels ítems és inferior als tres punts (La meva família és millor que les
altres), i es tracta d'un ítem de comparació. La majoria obtenen una puntuació
superior als 3,5 punts.
ítems

Mitjana

Desv. tip.

Ítem/Total

M'ho passo bé a casa amb la meva família

3,6

0,72

0,62

Els meus pares i jo fem coses divertides junts

3,22

0,90

0,61

M'agrada passar estones amb els meus pares

3,61

0,69

0,52

La casa de la meva família és bonica

3,69

0,66

0,43

La meva família està ben avinguda

3,58

0,73

0,56

Els meus pares em tracten de manera justa

3,55

0,85

0,56

Els membres de la meva família es parlen
de manera agradable

3,56

0,78

0,57

La meva família és millor que la majoria d'altres

2,98

1,06

0,54

Dimensió 'Família'. Global

3,47

0,45

TAULA 10.1.8. Subescala de la dimensió 'Família'.

Pel que fa a la comparació de mitjanes entre les diferents variables que estem
valorant, hem de comentar que s'han observat diferències significatives en totes les variables. I la variable NOMBRE DE GERMANS, és la variable en què s'han
presentat més diferències significatives.
En la variable GÈNERE, s'han constatat diferències significatives en els ítems La
meva casa és bonica (p=0,024) i Els membres de la meva família estan ben avinguts (p=0,003). La tendència de les puntuacions és que les nenes valoren aquests
ítems de manera més elevada que els nens.
267

El benestar en la infància

En la variable EDAT, s'han observat diferències significatives en l'interval de nou
a onze anys, en Pítem M'ho passo bé amb la meva família (p=0,02).
En la variable NOMBRE DE GERMANS, les diferències significatives se situen principalment en l'interval dos germans—família nombrosa.
En l'interval fill únic-família nombrosa, hi ha diferències significatives en els
ítems Amb la meva família fem coses divertides (p=0,04) i en l'ítem 'Família'global (p=0,01).
Com ja hem exposat anteriorment, el major nombre de diferències significatives es presenten entre els grups dos germans i família nombrosa, sis dels nou
ítems comparats.

*

Els ítems en què s'han observat les diferències significatives han estat els següents: Amb la meva família fem coses divertides (p=0,02), M'agrada passar estones amb els meus pares (p=0,02), La meva família està ben avinguda (p=0,01),
Els meus pares em tracten de forma justa (p=0,03), Els membres de la meva família es tracten de manera agradable (p=0,02) i, en darrer terme, 'Família'global (p=0,002).
En totes les comparacions la tendència ha estat la mateixa: els grups de fills únics
i dos germans presenten puntuacions més elevades que el grup de família nombrosa.
En la variable ZONA DE RESIDÈNCIA, el grup zona exterior ha presentat diferències significatives amb la resta de components de la variable.
Aquestes diferències significatives sempre han estat en la mateixa línia: el grup
de nens i de nenes que viuen en la zona exterior presenten una mitjana més alta
que la resta, encara que no existeix coincidència en els ítems.
En la comparació zona exterior-barri interior, els ítems han estat: M'agrada
passar estones junts (p=0,008) i La meva família està ben avinguda (p=0,04).
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Entre la zona exterior i barris exteriors, els ítems han estat: La meva família està
ben avinguda (p=0,05) i Els membres de la meva família es parlen de manera
agradable (p=0,01).
A l'últim, en la comparació zona exterior-zona rural, les diferències significatives s'han produït en l'ítem M'agrada passar estones amb els meus pares
(p=0,01) i en l'índex de la subescala 'Família'global (p=0,02).
En aquesta variable també s'han observat diferències significatives entre els
grups barri interior i zona rural en l'ítem La meva família és millor que la de la
majoria (p=0,04).
En relació amb la subescala família, hem de destacar els resultats obtinguts en
la variable NOMBRE DE GERMANS, i sobretot en el sentit que els nens i les nenes
de famílies amb menys fills manifesten uns índexs de satisfacció més elevats que
els índexs dels nens i les nenes que formen part d'una família nombrosa.

• Subescala de la dimensió 'Amics'
La subescala 'amics' de l'escala muldimensional de satisfacció vital dels infants
ens permet conèixer quin és el grau de satisfacció dels infants en relació amb el
seu grup d'iguals.
En la taula 10.1.9 podem observar les puntuacions obtingudes en aquesta subescala. Les puntuacions se situen dins de l'interval mitjà-alt de l'escala.
*

En comparar les mitjanes obtingudes en relació amb les variables que hem analitzat, hem de destacar que s'han constatat diferències significatives en les variables EDAT i NOMBRE DE GERMANS. En la resta de variables cap dels ítems ha
mostrat diferències significatives.
En la variable EDAT, les diferències significatives s'han observat en les mostres
de deu i onze anys. En sis dels nou ítems avaluats els nens i les nenes d'onze anys
presenten puntuacions superiors a les del grup de deu anys.
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ítems

Mitjana

Desv. tip.

Ítem/Total

Els meus amics i les meves amigues es porten
malament amb mi

3,55

0,76

0,58

No m'ho passo bé amb els meus amics
i les meves amigues

3,22

1,15

0,45

Tant de bo tingués uns amics i amigues diferents

3,27

1,05

0,57

Els meus amics i amigues em tracten bé

3,44

0,84

0,72

Els meus amics i amigues són bons amb mi

3,39

0,86

0,74

Els meus amics i amigues són fantàstics

3,40

0,86

0,65

Els meus amics i amigues m'ajudaran
si ho necessito

3,22

0,96

0,64

M'ho passo molt bé amb els meus amics
i amigues

3,59

0,75

0,65

Dimensió 'Amics'. Global

3,38

0,56

TAULA 10.1.9. Subescala de la dimensió 'Amics*.

Aquests ítems són: No m'ho passo bé amb els meus amics i amigues (p=0,03,),
Tant de bo tingués uns amics i amigues diferents (p=0,03J, Els meus amics i
amigues em tracten bé (p=0,007), Els meus amics i amigues m'ajudaran si ho
necessito (p=0,004), M'ho passo bé amb els meus amics i amigues (p=0,023) i
'Amics'global (p=0,003).
En relació amb la variable NOMBRE DE GERMANS, les diferències significatives
de la comparació de mitjanes s'han presentat sempre en el mateix sentit: els nens
i les nenes de famílies amb menys fills obtenen puntuacions més elevades a l'hora
d'avaluar les expectatives de la seva relació amb el grup d'iguals.
En la comparació fills únics-dos germans, l'ítem No m'ho passo bé amb els meus
amics i amigues (p=0,02) és l'únic que presenta diferències significatives.
Entre els fills únics i els membres de famílies nombroses, s'han observat diferències significatives en els ítems No m'ho passo bé amb els meus amics i amigues (p=0,006), Els meus amics i amigues són bons amb mi (p=0,014) i 'Amics'
global (p=0,009).
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En relació amb el grup de dos germans i el de família nombrosa, les diferències
significatives es presenten en els ítems Tant de bo tingués uns amics i amigues
diferents (p=0,02), Els meus amics i amigues són bons amb mi (p=0,003J, M'ho
passo bé amb els meus amics i amigues (p=0,008), i 'Amics'global (p=0,002).
Com es pot observar al realitzar una primera anàlisi de la subescala, els nens i
nenes d'onze anys tenen un millor grau de satisfacció en les relacions amb el seu
grup d'iguals, aspecte que denota un millor grau d'autonomia personal i social.

• Escala muldimensional de 'Satisfacció vital total'
Després d'analitzar els resultats obtinguts en cada una de les subescales, s'ha
realitzat una anàlisi de les puntuacions en el global de l'escala.
Al realitzar la comparació de les mitjanes no s'han observat diferències significatives entre els components de les variables EDAT i ZONA DE RESIDÈNCIA.
En relació amb la variable GÈNERE, s'han observat diferències significatives en
el sentit que, en el global de l'escala, les nenes presenten uns nivells de satisfacció més elevats que els nens (p=0,01).
La variable NOMBRE DE GERMANS ha presentat diferències significatives globals
en la comparació entre fills únics i famílies nombroses (p=0,001) i entre dos germans i famílies nombroses (p=0,002).
Per finalitzar aquest primer grup de resultats, es va desenvolupar una anàlisi
estadística de model lineal general, amb factor simple, entre les puntuacions
mitjanes globals de les cinc subescales.
A partir d'aquesta anàlisi, s'ha observat que hi ha correlacions entre les puntuacions de diferents variables.
S'han observat diferències significatives entre la variable EDAT i la resta de variables estudiades. Els resultats obtinguts han estat els següents: amb la varia-
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ble GÈNERE la diferència ha estat de p=0,04; amb la variable NOMBRE DE GERMANS, p=0,03, i amb la variable ZONA DE RESIDÈNCIA, p=0,004.
També s'han observat correlacions en l'anàlisi multivariant entre les variables
GÈNERE - NOMBRE DE GERMANS - ZONA DE RESIDÈNCIA (p=0,03) i entre les variables EDAT - NOMBRE DE GERMANS - ZONA DE RESIDÈNCIA (p=0,02).
En darrer terme, també s'han constatat diferències significatives en l'anàlisi
multivariant entre les quatre variables analitzades: SEXE - GÈNERE - NOMBRE
DE GERMANS - ZONA DE RESIDÈNCIA (p=0,04).

Al realitzar una primera anàlisi dels resultats, es pot observar que les diferents
variables estudiades han presentat uns nivells òptims de correlació ^. l'hora
d'analitzar la satisfacció vital dels nens i de les nenes, des de les diferents dimensions avaluades.

10.2. Anàlisi factorial de l'escala multidimensional de satisfacció vital
L'anàlisi factorial és una tècnica estadística que té com a objectiu principal l'estudi de les relacions entre variables. Pretén descobrir les dimensions de variabilitat comuna existent en un camp de fenòmens (Amérigo i Pescador, 1992).
Amb l'anàlisi factorial, el que es pretén és que totes les variables entre les quals
existeix una relació de dependència s'agrupin o se saturin en un mateix factor.
Se suposa, per tant, que totes posseeixen un factor comú.
L'anàlisi factorial ens permet interpretar el major conjunt de variables amb el
menor nombre de factors possible, i a la vegada donar-li una interpretació clara i un sentit precís. L'objectiu de l'anàlisi factorial és trobar una sèrie de factors que expliquin tant com siguin possible la variància comuna de les variables
originals (Visauta, 1998).
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En el nostre estudi, hem aplicat la tècnica estadística de l'anàlisi factorial, mitjançant el paquet estadístic SPSS, als quaranta ítems (variables) que conformen
l'escala multidimensional de satisfacció vital dels estudiants (SLSS).
Per dur a terme l'anàlisi factorial, s'han realitzat quatre fases (Yela s/d, citat a
Amérigo i Pescador, 1992).
— La fase de preparació, en la qual s'observen les correlacions existents entre els diferents ítems que conformen el qüestionari.
— La fase de factorització, amb la finalitat d'establir el nombre de factors que,
a partir de les correlacions establertes en la fase de presentació, ens resumiran les variables originals. Per a realitzar aquesta factorització, hem
utilitzat el model denominat de components principals, seguint Visauta
(1998).
— La tercera fase o de rotació ens determina les relacions existents entre cada
un dels factors obtinguts en la fase anterior i les variables de l'estudi. Aquest
aspecte ens permetrà conèixer el contingut concret de cada factor, amb
la finalitat de simplificar una posterior interpretació. La fase de rotació ens
permetrà conèixer quines són les variables que se saturen en cada un dels
factors.
Existeixen diferents tipus de rotació. En el nostre estudi, tenint en compte que el nombre de factors no ha estat gaire elevat, hem utilitzat la rotació Varimax.
— La darrera fase és la d'interpretació. Consisteix en l'estudi de les variables
concretes que se saturen en cada un dels factors, intentant determinar
quina és la raó que fa que unes variables se saturin en un determinat factor i d'altres en un altre.
Els resultats obtinguts en l'anàlisi factorial es poden observar a continuació, en
les taules 10.2.1 i 10.2.2.
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Comp.

Autovalors inicials

Suma de les saturacions
al Quadrat de l'Extracció

Suma de les saturacions
al Quadrat de la Rotació

Total

%dela
%
variància acumulat

Total

%dela
variància

%

Total
acumulat

1

6,651

16,627

16,627

2

2,573
2,467

6,432
6,167

23,059
29,226

6,651
2,573

16,627
6,432

16,627
23,059

3,837
3,027

10,592
7,568

10,592
17,160

2,233
1,603
1,425

5,581
4,006
3,562

34,807
38,813
42,375

2,467
2,233

6,167
5,581

210,225
34,807

1,603
1,425

4,006
3,562

38,813
42,375

2,546
2,434
1,966
1,927

6,366
6,085
4,915
4,818

23,526
29,611
34,526
38,344

9
10
11

1,267
1,195
1,074
1,037
1,014

3,168
2,987
2,686
2,593
2,535

45,543
48,530
51,216
53,810
56,345

1,267
1,195
1,074

3,168
2,987
2,686

45,543
48,530
51,216

1,037
1,014

2,593
2,535

53,810
56,345

1,880
1,285
1,255
1,198
1,182

4,700
3,212
3,138
2,996
2,955

-44,044
47,256
50,393
53,389
56,345

12

0,952

2,381

58,726

13
14

0,935
0,869
0,827

2,336
2,173
2,066

61,062
63,235
65,302

0,810
0,796

2,025
1,991

67,327
70,317

0,771
0,750
0,727
0,703

1,929
1,874
1,817
1 ,757

71,246
73,120
74,937
76,694

0,673
0,644

1,683
1,609

78,377
79,986

0,628
0,605

1,569
1,513

81,555
83,069

27

0,585
0,573

1,462
1,434

84,531
85,965

28

0,554

1,386

87,350

29

0,542
0,538

1,355
1,344

88,760
90,049

32

0,493
0,486

1,232
1,216

91,281
92,497

33

0,458

1,145

93,642

34
35

0,440
0,433

1,101
1,081

94,743
95,824

36

0,411

1,027

96,851

37

0,383
0,373
0,276
0,227

0,958
0,932
0,691
0,568

97,809
98,741
99,432
100,000

3
4
5
6
7
8

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

30
31

38
39
40

%dela
%
variància acumulat

TAULA 10.2.1. Anàlisi factorial. Escala multidimensional de satisfacció vital.
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