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1. INTRODUCCIÓ 

El projecte de recerca “Infants, joves i comunitats resilients: identificació i anàlisi de pràctiques socials 

i educatives des d’una perspectiva multidimensional i interseccional per a fer front a la pandèmia” va 

ser guanyador en la convocatòria PANDÈMIES 2020 de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya, i per 

tant, finançat per aquesta. L’equip està format per membres de diferents grups de recerca1 de la 

Universitat de Girona, la qual lidera el projecte, i la Universitat Autònoma de Barcelona i és 

interdisciplinari dels àmbits de la pedagogia, psicologia, treball social, educació social, sociologia, 

antropologia i geografia. Compta amb la participació de setze persones agents clau, vinculades a 

l’administració autonòmica i ens locals, així com a fundacions i teixit associatiu. Compta també amb 

un consell assessor format per quatre experts dels Estats Units, Austràlia, el Regne Unit i Irlanda. Es 

poden consultar els detalls a la pàgina web del projecte.  

L’objectiu general de la recerca ha estat el d’identificar les ‘pràctiques resilients’ que han sorgit durant 

el període d’estat d’alarma declarat a l’Estat Espanyol (març 2020-maig 2021) i aportar mesures 

específiques d’avaluació i promoció de processos de resiliència comunitària en situacions d’adversitat. 

El projecte s‘ha centrat en la població  d’infants i joves de cinc territoris concrets de Catalunya: Celrà, 

Districte de Ciutat Vella de Barcelona, Girona, Olot i Palafrugell, seleccionats atenent el criteri de 

diversitat socioeconòmica i urbana.  

A nivell teòric, el projecte s’ha emmarcat en una concepció integral i àmplia del que entenem com a 

‘comunitats resilients’, és a dir, aquelles capaces de disposar, desenvolupar i implicar els recursos 

personals, socials i comunitaris per fer front a situacions i ambients caracteritzats pel canvi, la disrupció 

i la incertesa, com ha estat la pandèmia provocada per la Covid, per aconseguir transformar la situació 

de partida. La seva anàlisi i comprensió s’ha plantejat a partir de quatre objectius generals:  

a) Identificar les ‘pràctiques resilients’ que han sorgit durant la pandèmia i aportar mesures 

específiques d’avaluació i promoció de processos de resiliència comunitària en situacions de 

pandèmia, tot centrant l’atenció a col·lectius vulnerables d’infants i joves. 

b) Analitzar la interseccionalitat en tant que confluència de diferents elements, agents i 

trajectòries entre col·lectius i identificar la transversalitat de la resiliència. 

c) Construir un model d’anàlisi que permeti conèixer i potenciar les pràctiques resilients en el si 

d’una comunitat tant per fer front a la pandèmia com a les conseqüències que se’n deriven. 

d) Difondre i internacionalitzar la metodologia i resultats. 

El projecte s’ha desenvolupat en cinc fases metodològiques: (1) Anàlisi documental (2) Recull de dades 

quantitatives, amb mostra representativa d’infants (10-17 anys) i intencional amb joves (18-29 anys), 

(3) Recull de dades qualitatives amb entrevistes i grups de discussió, (4) Geolocalització de les dades, 

(5) Construcció d’un model d’identificació i anàlisi de pràctiques resilients (6) Disseminació. En aquest 

informe es presenten els instruments emprats en cada fase de la recerca, així com el seu procés de 

disseny, validació i aplicació.  

El concepte de resiliència socioeducativa comunitària defuig de l’enfocament de resiliència centrada 

en els aspectes individuals i se centra en analitzar la implicació de diferents agents socials i educatius 

en el disseny i implementació de propostes socials i educatives per fer front a la situació de la COVID-

 
1      Liberi. Grup de recerca en Infància Joventut i Comunitat (UdG); Recerca en  Diversitat (UdG); CISA - Grup de 

Recerca en Ciències Socials Aplicades (UdG); Cultura i Educació (UdG); Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge 
(UdG); Grup d'Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació (UAB) 

https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/liberi/infants-joves-i-comunitats-resilients


 

                 Projecte Infants, Joves i Comunitats resilients                                                  4 
 

19, ens ha servit per marcar els eixos d’anàlisi dels resultats d’aquest projecte. Tots els instruments 

s’elaboren a partir de les cinc dimensions definides prèviament de la resiliència socioeducativa 

comunitària derivades del marc teòric de la recerca2, així com aspectes transversals presents en elles 

(context, temporalitat, vulnerabilitat, gènere, interseccionalitat). Les dimensions són les següents:  

▪ Dimensió 1. Acompanyament i personalització (ajuda i acompanyament rebut, tipus de suport, 

necessitats i preocupacions, participació, i aprenentatges) 

▪ Dimensió 2. Identificació i utilització dels coneixements, recursos, actius de la comunitat  

▪ Dimensió 3. Acció col·lectiva i cultura participativa 

▪ Dimensió 4. Comunicació i informació  

▪ Dimensió 5: Governança i lideratge 

 

 

2. RESUM METODOLÒGIC 

A continuació es presenten els diferents instruments (Taula 1) utilitzats per la recollida de dades del 

projecte: qüestionaris amb mostra representativa d’infants (10-17 anys) i intencional amb joves (18-

29 anys), fitxes de pràctiques, entrevistes i grups de discussió. 

Taula 1. Instruments 

Fase metodològica Instrument Participants 

Recull quantitatiu 
Qüestionari amb mostra representativa d’infants (10-17 anys) 1216 

Qüestionari amb mostra intencional de joves (18-29 anys) 115 

Recull qualitatiu 

Fitxes de pràctiques resilients 93 

Entrevistes a professionals referents de pràctiques resilients 30 

Grups de discussió amb joves i professionals 5 

 
El disseny de tots els instruments parteix del model teòric de la resiliència socioeducativa comunitària 

que fonamenta aquest projecte i que s’agrupa en les dimensions i subcategories tal com es mostra a 

la taula 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Veure més detall a: Iglesias, E., Esteban-Guitart, M., Puyaltó, C., & Montserrat, C. (2022). Resiliencia educativa 

comunitaria frente a la Pandemia COVID19. Dins de S. Olmos-Migueláñez, MJ Rodríguez-Conde, A. Bartolomé, J. 
Salinas, FJ Frutos-Esteban, FJ García-Peñalvo (Eds), La influencia de la tecnología en la investigación educativa 
post-pandemia, pp 105-117. Octaedro. 
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Taula 2. Categorització a partir del model de resiliència socioeducativa comunitària 

Categories Subcategories 

Dimensió 1. Acompanyament i 
personalització 

D1.1 Identificació de qui fa l'acompanyament 
D1.2 Subjectes acompanyats 
D1.3 Tipus de suport 
D1.4 Contingut de l’acompanyament 
D1.5 Necessitats i interessos dels participants 
D1.6 Nivells de participació 
D1.7 Aprenentatges 

Dimensió 2. Identificació i 
utilització dels coneixements, 
recursos, actius existents en la 
comunitat  

D2.1 Recursos identificats 

Dimensió 3. Acció col·lectiva i 
cultura participativa.  

 

D3.1 Creació de projectes 
D3.2 Xarxes de suport i ajuda mútua 
D3.3 Aliances entre organitzacions o entitats 
D3.4 Aliances entre persones 
D3.5 Nivell de confiança en les institucions de la comunitat 
D3.6 Aliances entre serveis/administració i ciutadania 

Dimensió 4. Comunicació i 
informació  

D4.1 Suports per a la comunicació 
D4.2 Agents implicats 
D4.3 Característiques de la comunicació 

Dimensió 5: Governança i 
lideratge  

D5.1 Tipus de lideratge 

Continguts transversals 
 

T1 Context 
T2 Mirades de gènere 
T3 Incidència amb col·lectius vulnerables 
T4 Mirades i sensibilitat vers la diversitat 
T5 Intergeneracionalitat 
T6 Temporalitat de la pràctica 

Valoració 
 

V1 Punts forts 
V2 Punts febles i de millora 

 

 

3. QÜESTIONARI A INFANTS I ADOLESCENTS (10-17 ANYS) 

Durant els primers  mesos del curs 2021-22 es va sol·licitar la col·laboració de tots els centres educatius 
dels cinc territoris escollits per administrar el qüestionari online, als grups-classe dels cursos de 4t a 6è 
de primària, de 3r i 4t d’ESO i de cicles formatius i batxillerat, així com centres d’educació especial. Es 
va demanar autorització tant al Consorci d’Educació de Barcelona com als Serveis territorials 
d’Educació de Girona. Des de l’equip de recerca es va explicar la recerca als centres, el procediment 
de l’administració del qüestionari al grup-classe per part del professorat, així com si es valorava per 
part del centre la conveniència que una persona de l’equip es desplacés per explicar a l’alumnat 
d’aquests cursos el qüestionari i s’estigués amb ells i elles mentre el contestaven. El qüestionari era 
totalment anònim, d’autoadministració i l’alumnat participant podia donar el seu consentiment a 
través del mateix abans d’iniciar-lo. Prèviament, però, els que eren menors de 14 anys havien d’haver 
obtingut el consentiment informat dels seus pares o mares. Es va adquirir el compromís d’enviar-los 
els resultats un cop s’haguessin analitzat. 

El qüestionari (vegeu annex a) comptava amb preguntes corresponents a les 5 dimensions d’anàlisi de 

resiliència educativa comunitària derivat del marc teòric de la recerca. Tenia, per una banda, preguntes 

tancades (dicotòmiques, d’opció múltiple, d’escala Likert d’acord o freqüència i una escala de 
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satisfacció d’11 punts) i per l’altra, tenien 8 preguntes obertes, de text lliure. Totes les preguntes 

estaven centrades especialment durant el temps que els nens i les nenes han estat confinats i 

confinades per tal d’emmarcar els límits de com pensar o posicionar-se davant de cada pregunta. Es 

va realitzar una validació interna de l’instrument i, posteriorment, es va completar una fase de 

pilotatge amb 6 noies i noies entre 10 i 17 anys, modificant i finalment establint la versió definitiva. En 

el disseny del qüestionari, s’ha tingut sensibilitat vers la diversitat en tant que s’ha volgut contemplar 

que els diferents col·lectius vulnerables poguessin participar donant la seva opinió. Per aquest motiu, 

s’ha elaborat l’instrument amb un llenguatge accessible, comprensible i adequat amb l’edat i altres 

possibles elements de desigualtat com la diversitat funcional i situacions d’acolliment residencial o 

familiar. S’ha elaborat una versió adaptada (vegeu annex b) per l’alumnat dels centres educació 

especial. 

4. QÜESTIONARI A JOVES (18-29 ANYS) 

Es van difondre els qüestionaris a través de les xarxes socials (Instagram, WhatsApp i Twitter) i 
cartelleria situada als cinc territoris d’interès per l’estudi, així mateix, es van enviar als referents 
d’entitats i serveis dirigits als joves de les diverses regions i als centres educatius que compten amb 
Cicles Formatius de Grau Superior. 

El qüestionari (vegeu annex c) també comptava amb preguntes corresponents a les 5 dimensions 

d’anàlisi de resiliència educativa comunitària derivat del marc teòric de la recerca  i era equivalent al 

dels infants i adolescents descrit al punt anterior. Totes les dimensions tenien, per una banda, 

preguntes tancades (dicotòmiques, d’opció múltiple, d’escala Likert d’acord o freqüència i una escala 

de satisfacció d’11 punts) i per l’altra, tenien 8 preguntes obertes de text lliure. El qüestionari era 

totalment anònim, d’autoadministració i els i les participants podien donar el seu consentiment a 

través d’aquest abans d’iniciar-lo. En el disseny del qüestionari, s’ha tingut sensibilitat vers la diversitat 

en tant que s’ha volgut contemplar que els diferents col·lectius vulnerables poguessin participar 

donant la seva opinió. Per aquest motiu, s’ha elaborat l’instrument amb un llenguatge accessible, 

comprensible i adequat amb l’edat i altres possibles elements de desigualtat com la diversitat funcional 

i situacions d’acolliment residencial o familiar. També es va elaborar una versió adaptada (vegeu annex 

d) i totes les versions comptaven amb la possibilitat de ser respostes en català i castellà. Totes les 

preguntes estaven situades especialment durant el temps que els i les joves han estat confinats i 

confinades. Es va realitzar una validació interna de l’instrument i, posteriorment, es va completar una 

fase de pilotatge amb 12 nois i noies entre 18 i 29 anys, modificant i finalment establint la versió 

definitiva. 

5. FITXA DE PRÀCTIQUES RESILIENTS 

En la primera fase de recollida de dades qualitativa, es va fer una crida per a conèixer quines pràctiques 

resilients s’havien desenvolupat en els cinc territoris definits per la recerca: Celrà, Ciutat Vella de 

Barcelona, Girona, Olot i Palafrugell. Es buscaven tant les que podien haver estat més formals, 

impulsades per entitats o administracions públiques, com les més informals, amb iniciatives des de la 

ciutadania. Aquesta crida es va fer a través: (a) dels agents clau del projecte3, (b) de les xarxes socials, 

 
3 En un inici van formar part del grup: Mònica Nadal, directora de recerca de la Fundació Jaume Bofill; Fathia 

Bennamouh, directora de l’Aliança Educació 360; Pilar Gargallo, presidenta Federació de Moviments de 
Renovació Pedagògica; Sergi Morera, Cap de planificació i avaluació. Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (Aj. BCN); Javier Alegria. Director Periódico 
El Raval, Barcelona; Marta Comas. Unitat de Dades i Recerca. Consorci d’Educació de Barcelona (Aj. BCN); Pilar 
Lleonart: Responsable Programa Barcelona Ciutat Educadora. Institut d’Educació (Aj. BCN); Albert Quintana. 
Responsable dels moviments de renovació pedagògica (comarques gironines) i coord Aliança Educació 
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bàsicament la web i Twitter del projecte, (c) del teixit associatiu, enviant un correu a totes les entitats 

i serveis de cada territori. 

Per fer la recollida de dades, es va dissenyar la fitxa per recollir les pràctiques resilients (vegeu annex 

e), que contenia les dades de les persones referents per contactar-les, si fos el cas, en la fase 

d’entrevistes o grups de discussió. Els apartats de text lliure eren bàsicament: nom de la pràctica, 

projecte, experiència; breu descripció d’aquesta; col·lectiu/s implicat/s; àmbit territorial; 

observacions. 

6. ENTREVISTES A PROFESSIONALS REFERENTS DE LES PRÀCTIQUES RESILIENTS 

A partir de la recollida de les pràctiques resilients, vam seleccionar pràctiques per a poder realitzar les 

entrevistes amb les persones referents que ens permetés fer l’anàlisi de les dimensions presents en 

cada una d’elles. Els criteris de selecció de les entrevistes van incloure els criteris que incloguessin: (i) 

una mostra de cada territori, (ii) diversitat de dimensions, (iii) diferents graus de participació dels 

infants i joves, i (iv) diversitat d’àmbits.  

El guió d’entrevista (vegeu annex f) partia amb una pregunta general perquè expliquessin la pràctica 

de manera lliure. Seguidament, se’ls hi demanava aprofundir en alguns dels aspectes relacionats amb 

les cinc dimensions d’anàlisi, sobre algunes característiques dels elements transversals, i sobre les 

seves valoracions finals. Es va realitzar una validació interna amb l’equip d’investigadors del projecte. 

Es va contactar amb les pràctiques seleccionades i se li va donar l’oportunitat de dur a terme 

l’entrevista presencialment o en format online. Se’ls hi va facilitar prèviament un guió d’entrevista 

adaptat (vegeu annex g). Totes les persones entrevistades van haver de signar un consentiment 

informat (vegeu annex h).  

 

7. GRUPS DE DISCUSSIÓ AMB JOVES I PROFESSIONALS 

Finalment, un cop realitzades les entrevistes, d’entre elles es van proposar dur a terme cinc grups de 

discussió, un de cada territori per poder discutir sobre tot amb els infants, adolescents i joves, la seva 

percepció de la pràctica i recollir així les seves veus. En la composició dels membres que formaven part 

dels grups de discussió, s’ha intentat per una banda incloure a infants i adolescents donat que en les 

entrevistes no van estar presents, així com joves amb discapacitat intel·lectual, també es va voler 

recollir la perspectiva dels docents i altres membres dels equips educatius dels centres escolars.  

El guió dels grups de discussió (vegeu annex i) pretenia aprofundir en alguns dels aspectes relacionats 

amb les cinc dimensions d’anàlisi, i també entorn a algunes característiques sobre els elements 

transversals, i valoracions finals. Sobretot pretenia poder desenvolupar una discussió sobre els 

aspectes més centrats en la valoració que en feien de la pràctica, els aprenentatges que n’havien extret 

i com voldrien que fos si la situació es repetís en un futur, aprofundint en els punts forts i febles de la 

pràctica. Es va realitzar una validació interna amb l’equip d’investigadors del projecte. 

 
360.Responsable Justícia i Pau (Gir); Lluís Puigdemont.  Director de la Fundació SER.Gi; Josep Piferrer. Diputat 
delegat educació. Diputació Gir; Narcís Turon, cap Secció Joventut. Ajuntament Girona; Elisenda Quintana. 
Tècnica educació. Ajuntament Celrà; Núria Aupí. Cap Àrea Educació. Ajuntament Palafrugell; Pere Cortada, 
Secretaria Igualtat, Migracions i Ciutadania(Gir); Teia Fàbrega. Directora Consorci Acció Social Garrotxa; Cayetano 
Gómez. Caritas Girona.  
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Es va contactar amb els i les professionals referents d’una de les pràctiques entrevistades de cada 

territori i es va proposar fer un grup de discussió en format presencial, excepte en un cas que es va 

demanar fer-ho en format online. En el cas dels grups de discussió amb joves, és la persona referent 

qui s’encarrega d’explicar a infants i joves la proposta, excepte en un cas on se’ns va demanar que 

contactéssim directament amb les persones joves. Totes les persones participants en els grups de 

discussió van haver de signar un consentiment informat. Per aquest motiu, es van elaborar tres models 

de consentiment informat, un per les persones adultes (vegeu apartat j), un altre per infants i 

adolescents de més de 14 anys (vegeu apartat k) i un altre pels pares d’infants menors de 14 anys i de 

persones amb discapacitat (vegeu apartat l). 
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ANNEXES  

Els qüestionaris i les fitxes eren en format electrònic i s’hi accedia a través d’un enllaç. Les versions en 

paper que mostrem als annexos quasi no es van utilitzar, el contingut era el mateix però no el format.  

a)  MODEL DE QÜESTIONARI GENERAL ADREÇAT A NOIS I NOIES ENTRE 10 I 17 ANYS 

Estem fent una recerca per conèixer quines experiències o programes van haver-hi en el vostre poble 
o ciutat per ajudar als infants i joves durant la pandèmia, especialment durant el temps que vau estar 
en confinament. També si vosaltres vau participar en ajudar a altres persones. Pensem que podem 
aprendre d’aquestes experiències i estar més preparats per al futur. No hi ha respostes bones o 
dolentes; només ens interessa conèixer les opinions de nois i noies d’entre 10 i 17 anys a través 
d’aquest qüestionari anònim. 
 
CONSENTIMENT INFORMAT 
 
Us demanem que participeu en aquest projecte responent aquest qüestionari. Potser trigareu uns 20 
minuts i també el respondran nois i noies d’altres escoles de Barcelona, Celrà, Girona, Olot i Palafrugell. 

• La vostra participació és molt important per a aquesta investigació; ens interessa la vostra opinió. 
• El qüestionari és anònim i per tant el vostre nom no apareixerà en cap informe. 
• Les respostes al qüestionari les guardarà i analitzarà l'equip de recerca per obtenir-ne els resultats. 

Un cop s’acabi el projecte, s’eliminaran. 
• Mentre respongueu el qüestionari podreu fer preguntes al professorat i el vostre nom no 

apareixerà enlloc.  
• Ens assegurarem que la vostra participació en aquesta recerca sigui positiva i agradable per a 

vosaltres i que tingueu el suport que necessiteu. 
• La vostra participació és voluntària, no cal que participeu si no voleu. A més podeu canviar d’opinió 

i deixar la recerca en qualsevol moment, sense explicació. 
• Quan finalitzi la recerca enviarem els resultats al vostre centre perquè en pugueu estar informats. 
• Es garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades, d'acord amb les lleis i normatives. Si en 

algun moment voleu discutir els vostres drets o inquietuds com a participant de la recerca, us 
recomanem que us poseu en contacte amb l'equip de recerca. Podeu escriure a Carme Trull o Judit 
Gallart a liberi@udg.edu, trucar o enviar un WhatsApp al +34 669 61 42 69. 

Si esteu d'acord amb els punts següents, accepteu i continueu amb el qüestionari: 

• He llegit aquest document, he tingut l'oportunitat de fer preguntes i de rebre les respostes. 
• Entenc que la informació serà anònima (el meu nom no apareixerà enlloc). 
• Soc conscient que puc retirar-me en qualsevol moment, sense haver de donar explicacions. 

Moltíssimes gràcies! 
Acceptes participar en la recerca i contestar aquest qüestionari?  

• Sí 

• No 

Part 1: Sobre tu 
 
1.1 Quin any vas néixer? 
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• 2012 
• 2011 
• 2010 
• 2009 
• 2008 
• 2007 
• 2006 
• 2005 
• 2004 
• 2003 

 
1.2 Tu ets? 
 

• Noi 
• Noia 
• No binari 

 
1.3 El nom del teu poble o la ciutat és: 
 

• Barcelona 
• Celrà 
• Girona 
• Olot 
• Palafrugell 
• Cap d’aquests 

 
1.4 Vas néixer a Catalunya? 
 

• Sí 
• No. Escriu el poble/ciutat i país a on vas néixer:  

 
............................................................................................................................................ 

 
1.5 Si algun dels teus pares o mares van néixer fora d’Espanya, podries escriure el país? 
 
......................................................................................................................................................... 
 
1.6 Tens germans o germanes? (Inclou germanastres i també els que no viuen amb tu) 
 

• No en tinc cap 
• Sí. En total sou: 

 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 o més 
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1.7 Quina d’aquestes opcions descriu millor la llar on vius habitualment? 
 

• Visc amb la meva família 
• Visc en un centre residencial 
• Visc amb una família d’acollida 
• Una altra situació:  
 

............................................................................................................................................ 
 

1.8 Amb quantes persones vius, comptant-te a tu? 
 

• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 
• 11 o més 

 
1.9 Actualment estàs cursant... 

• 4t Primària 
• 5è Primària 
• 6è Primària 
• 1r ESO 
• 2n ESO 
• 3r ESO 
• 4rt ESO 
• Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
• Programa de Formació i Inserció (PFI) 
• Itineraris Formatius Específics (IFE) 
• Batxillerat 
• Altres cursos:  

.................................................................................................................. 
 

1.10 Nom de la teva escola o institut: 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Part 2: Sobre la pandèmia, especialment durant el temps que has estat confinat/da 
 
2.1 Durant la pandèmia, quina ajuda i acompanyament t’han donat les persones següents? Ens 
referim a persones que t’han ajudat especialment i s’han preocupat per tu quan no es podia anar a 
l’escola o a fer activitats extraescolars. 
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Gens Poc 
Ni poc ni 

molt 
Molt Totalment 

No és el 
cas 

Mare 
      

Mare (en cas de tenir 2 mares) 
      

Pare 
      

Pare (en cas de tenir 2 pares) 
      

Educador/a del centre residencial (si 
és el cas) 

      

Família acollidora (si és el cas) 
      

Germà/na 
      

Avi/àvia 
      

Veïns/es 
      

Altres familiars (oncles, cosins) 
      

Mestre/a o professor/a 
      

Companys/es de classe 
      

Amistats de fora l’escola 
      

Monitor/a d’esplai/cap 
      

Entrenador/a esports 
      

Educador/a del centre obert 
      

Monitor/a activitats extraescolars 
      

 
En cas que t’hagin ajudat altres persones, específica quines: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 
2.2 En el cas d’haver tingut algun problema que et preocupava molt durant el confinament: 
 

• Vaig callar i no el vaig explicar a ningú 
• El vaig explicar a algú. A qui? (Pots seleccionar diverses opcions): 

 
o Mare 
o Mare (en cas de tenir 2 mares) 
o Pare 
o Pare (en cas de tenir 2 pares) 
o Educador/a del centre residencial (si és el cas) 
o Família acollidora (si és el cas) 
o Germà/na 
o Avi/àvia 
o Veïns/es 
o Altres familiars (oncles, cosins) 
o Mestre/a o professor/a 
o Companys/es de classe 
o Amistats de fora l’escola 
o Monitor/a d’esplai/cap 
o Entrenador/a esports 
o Educador/a del centre obert 
o Monitor/a activitats extraescolars 
o Altres:.................................................. 
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2.3 Si la família (o l’educador/a, en cas de viure en centre residencial) et va ajudar, en quines 2 coses 
et va ajudar més durant el temps de confinament? 
 

1. ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  

 
2.4 Si des de l’escola se’t va ajudar, en quines 2 coses et van ajudar més durant el temps de 
confinament? 
 

1. ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  

 
2.5 Si des de les activitats extraescolars o de lleure se’t va ajudar, en quines 2 coses et van ajudar 
més durant el temps de confinament? 
 

1. ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  

 
2.6 Durant el confinament, estaries d’acord que al teu barri o poble... 
  

Gens Poc 
Ni poc 
ni molt 

Molt 
Total
ment 

No ho 
sé 

Els veïns i veïnes s’han ajudat més que mai 
      

Alguns veïns i veïnes han ajudat especialment 
als infants 

      

Alguns noies i noies s’han organitzat per ajudar 
altres persones 

      

 
a) En què peses que s’han ajudat? 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
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2.7 Has participat en algun grup de persones que s’hagi organitzat per ajudar? 
 

• Sí 
• No 

 
2.8 Com de satisfet/a estàs de l’ajuda que has rebut durant el temps de confinament? 
  

0 = Gens 
satisfet/a 

    
10 = Totalment 

satisfet/a  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De la família 
           

De la família acollidora (si és el cas) 
           

Dels educadors/es (si és el cas) 
           

De l’escola 
           

De les activitats extraescolars 
           

Del veïnat o associacions del meu barri/poble 
           

 
2.9 De cada una d’aquestes coses, indica el que has necessitat durant la pandèmia: 
  

Gens Poc 
Ni poc ni 

molt 
Molt Totalment 

Informació sobre la Covid-19 
     

Ajuda amb els deures 
     

Material per poder fer els deures o assistir a classe 
(ordinador, connexió a internet) 

     

Sortir a l’exterior i poder jugar o passejar 
     

Un espai per poder jugar 
     

Un lloc per poder fer els deures 
     

Veure els amics i amigues 
     

Veure altres familiars (cosins/es, avis i àvies, 
oncles...) 

     

Algú amb qui parlar de les meves emocions i 
sentiments 

     

Parlar amb mestres i professorat 
     

Fer activitats proposades per l’escola/institut 
     

Fer altres activitats (extraescolars, organitzades al 
barri...) 

     

 
En cas que hagis necessitat altres coses, especifica quines: 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
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2.10 Indica com t’han preocupat cada una d’aquestes coses durant la pandèmia: 

 

Gens Poc 
Ni poc ni 

molt 
Molt Totalment 

Contagiar-me i trobar-me malament 
     

Que el pare o mare perdessin la feina i no 
tinguéssim diners 

     

Contagiar a la meva família 
     

Contagiar a la meva família acollidora (si és el cas) 
     

Contagiar als del centre (si és el cas) 
     

No poder seguir el curs, treure males notes i 
repetir 

     

Perdre els amics i amigues 
     

No poder-me connectar a classe per internet 
     

Les discussions i baralles amb les persones amb qui 
visc 

     

No tenir espais d’intimitat 
     

No poder participar en les activitats extraescolars 
(música, esports, etc.) 

     

 
En cas que hagis tingut altres preocupacions, especifica quines: 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
 
2.11 De cada una d’aquestes coses, indica què consideres que has après durant la pandèmia: 
  

Gens Poc 
Ni poc 
ni molt 

Molt 
Total
ment 

A compartir més espais amb les persones amb qui 
convisc 

     

 A adaptar-me a una nova situació 
     

A ser més autònom en les tasques de l’escola o l’institut 
     

A utilitzar més l’ordinador, la tauleta o el mòbil 
     

A interessar-me més per tenir més informació sobre 
l’actualitat 

     

A estar més amb les amistats a través de l’ordinador o 
el mòbil 

     

A fer més tasques de la llar 
     

No he après res de nou 
     

 
En cas que hagis après altres coses, especifica quines: 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  



 

                 Projecte Infants, Joves i Comunitats resilients                                                  16 
 

 
 

2.12 Consideres que els centres o associacions de la llista han sigut importants per tu, especialment 
durant el confinament? 

  
Sí No 

Educatius (escoles, instituts) 
  

De lleure (esplais, etc.) 
  

Culturals (art, música, etc.) 
  

D’esports 
  

Serveis socials 
  

De salut (CAP, etc.) 
  

Associacions de veïns 
  

 
a) En què et van ajudar? 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
 

b) En què tu vas poder ajudar? 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
 
2.13 Vas participar en l’organització d’alguna activitat d’ajuda? 
 

• No 
• Sí. Quina? 

 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
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2.14 Com et va arribar la informació per saber què era la Covid-19? 
  

Sí No No és el cas 

Dels meus pares o mares 
   

De la família acollidora (si és el cas) 
   

Dels educadors/es del centre (si és el cas)  
   

Dels meus germans/es 
   

Dels meus avis/es 
   

De companys/es de l’escola/institut 
   

Del professorat de l’escola/institut 
   

De la televisió 
   

De la ràdio 
   

De les xarxes socials 
   

He trobat informació per internet, pel meu compte 
   

Dels educadors/es o monitors/es 
   

De les meves amistats 
   

De serveis socials 
   

Dels meus veïns o veïnes 
   

D’alguns associació del barri/poble 
   

 
                 Altres (només si és el cas): 
         
                .......................................................................................................................................... 
                .......................................................................................................................................... 
                .......................................................................................................................................... 
 
2.15 La informació que es va arribar sobre la Covid-19: 
  

Sí No 

Em va agradar 
  

Era fàcil d’entendre 
  

M’interessava 
  

Em va arribar a temps 
  

 
2.16 Tu també vas informar a altres persones? 
 

• No 
• Sí. A qui? 

 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
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Part 3: Valoracions finals 
 
3.1 Quina opinió tens de les mesures que es van posar durant el confinament? 
  

Gens Poc 
Ni poc 
ni molt 

Molt Totalment 
No 
ho 
sé 

La mesura del confinament domiciliari a casa 
(o al centre si és el cas) sense sortir) va ser 

adequada 

      

Es va tenir en compte la meva opinió durant el 
confinament a casa (o al centre si és el cas) 

      

Es va tenir en compte la meva opinió durant el 
confinament a l’escola/institut 

      

Els governs de la Generalitat i de l’Estat 
Espanyol van fer una bona gestió de la 

pandèmia 

      

L’Ajuntament del meu poble o ciutat va fer una 
bona gestió (informació, ajuts, serveis, etc.) 

durant la pandèmia 

      

 
3.2 Com creus que t’ha afectat la pandèmia? 
 

• Soc més feliç que abans de la pandèmia 
• Soc igual de feliç que abans de la pandèmia 
• Soc menys feliç que abans de la pandèmia 

 

Si creus que ens hem deixat alguna cosa per preguntar, pots apuntar-la aquí: 
 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................  
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b) MODEL DE QÜESTIONARI ADREÇAT A NOIS I NOIES (10 I 17 ANYS) (VERSIÓ ADAPTADA) 

Estem fent una recerca per conèixer quines experiències o programes van haver-hi en el vostre poble 
o ciutat per ajudar als infants i joves durant la pandèmia, especialment durant el temps que vau estar 
en confinament. També si vosaltres vau participar en ajudar a altres persones. Pensem que podem 
aprendre d’aquestes experiències i estar més preparats per al futur. No hi ha respostes bones o 
dolentes; només ens interessa conèixer les opinions de nois i noies d’entre 10 i 17 anys a través 
d’aquest qüestionari anònim. 
 
CONSENTIMENT INFORMAT 
 
Us demanem que participeu en aquest projecte responent aquest qüestionari. Potser trigareu uns 20 
minuts i també el respondran nois i noies d’altres escoles de Barcelona, Celrà, Girona, Olot i Palafrugell. 

• La vostra participació és molt important per a aquesta investigació; ens interessa la vostra opinió. 
• El qüestionari és anònim i per tant el vostre nom no apareixerà en cap informe. 
• Les respostes al qüestionari les guardarà i analitzarà l'equip de recerca per obtenir-ne els resultats. 

Un cop s’acabi el projecte, s’eliminaran. 
• Mentre respongueu el qüestionari podreu fer preguntes al professorat i el vostre nom no 

apareixerà enlloc.  
• Ens assegurarem que la vostra participació en aquesta recerca sigui positiva i agradable per a 

vosaltres i que tingueu el suport que necessiteu. 
• La vostra participació és voluntària, no cal que participeu si no voleu. A més podeu canviar d’opinió 

i deixar la recerca en qualsevol moment, sense explicació. 
• Quan finalitzi la recerca enviarem els resultats al vostre centre perquè en pugueu estar informats. 
• Es garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades, d'acord amb les lleis i normatives. Si en 

algun moment voleu discutir els vostres drets o inquietuds com a participant de la recerca, us 
recomanem que us poseu en contacte amb l'equip de recerca. Podeu escriure a Carme Trull o Judit 
Gallart a liberi@udg.edu, trucar o enviar un WhatsApp al +34 669 61 42 69. 

Si esteu d'acord amb els punts següents, accepteu i continueu amb el qüestionari: 

• He llegit aquest document, he tingut l'oportunitat de fer preguntes i de rebre les respostes. 
• Entenc que la informació serà anònima (el meu nom no apareixerà enlloc). 
• Soc conscient que puc retirar-me en qualsevol moment, sense haver de donar explicacions. 

Moltíssimes gràcies! 
 
Acceptes participar en la recerca i contestar aquest qüestionari?  

• Sí 
• No 

Part 1: Sobre tu 
 
1.1 Quin any vas néixer? 
 

• 2012 
• 2011 
• 2010 
• 2009 

• 2008 
• 2007 
• 2006 
• 2005 

• 2004 
• 2003 
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1.2 Tu ets? 
• Noi 
• Noia 
• No binari 

 
1.3 El nom del teu poble o la ciutat és: 

• Barcelona 
• Celrà 
• Girona 
• Olot 
• Palafrugell 
• Cap d’aquests 

 
1.4 Vas néixer a Catalunya? 

• Sí 
• No. Escriu el poble/ciutat i país a on vas néixer: ..................................................... 

 
1.5 Si algun dels teus pares o mares van néixer fora d’Espanya, podries escriure el país? 
 
......................................................................................................................................................... 
 
1.6 Tens germans o germanes? (Inclou germanastres i també els que no viuen amb tu) 
 

• No en tinc cap 
• Sí. En total sou: 

o 2 
o 3 
o 4 
o 5 o més 

 
1.7 Amb qui vius? 
 

• Visc amb la meva família 
• Visc en un centre residencial 
• Visc amb una família d’acollida 
• Una altra situació: .......................................................... 

 
1.8 Amb quantes persones vius, comptant-te a tu? 

• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 
• 11 o més 
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1.10 Quin curs fas? 
• 4t Primària 
• 5è Primària 
• 6è Primària 
• 1r ESO 
• 2n ESO 
• 3r ESO 
• 4rt ESO 
• Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
• Programa de Formació i Inserció (PFI) 
• Itineraris Formatius Específics (IFE) 
• Batxillerat 
• Altres cursos:  

.................................................................................................................. 
 
1.11 A quina escola o institut vas? 
......................................................................................................................................................... 
 
Part 2: Sobre la pandèmia, especialment durant el temps que has estat confinat/da 
 
2.1 Durant la pandèmia, quines d’aquestes persones que hi ha a la llista t’han ajudat o acompanyat? 
Volem dir les persones que t’han ajudat especialment i han estat per tu quan no es podia anar a 
l’escola o a fer activitats extraescolars. 
  

M’ha ajudat 
 

  

No m’ha ajudat 
 

  

Mare 
  

Mare (en cas de tenir 2 mares) 
  

Pare 
  

Pare (en cas de tenir 2 pares) 
  

Educador/a del centre residencial (si és el cas) 
  

Família acollidora (si és el cas) 
  

Germà/na 
  

Avi/àvia 
  

Veïns/es 
  

Altres familiars (oncles, cosins) 
  

Mestre/a o professor/a 
  

Companys/es de classe 
  

Amistats de fora l’escola 
  

Monitor/a d’esplai/cap 
  

Entrenador/a esports 
  

Educador/a del centre obert 
  

Monitor/a d’activitats extraescolars 
  

En cas que t’hagin ajudat altres persones, específica quines:......................................... 
 
2.2 Hi va haver alguna cosa que et va preocupar molt durant el confinament? 
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• No 
• Sí. Què vas fer? 

• M’ho vaig callar i no ho vaig explicar a ningú 
• Ho vaig explicar a algú. Amb qui o quines persones ho vas parlar? (Interessa el vincle 

que té amb el/la nen/a o jove, no el nom concret): 
.............................................................................................................................
....................................................................................................... 

 
2.3 En què et va ajudar més la família (o l’educador/a, en cas de viure en centre residencial) durant 
el temps de confinament? 
 

1. ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................... 
 

2. ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................... 

 
2.4 Et van ajudar des de l’escola? Si et van ajudar, en què et van ajudar més durant el temps de 
confinament? 
 

1. ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  
2.5 Vas fer activitats extraescolars o de lleure durant el confinament? 

• No 
• Sí. En què et va ajudar participar en aquestes activitats durant el confinament? 

 
1. ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
2. ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  
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2.6 Durant el confinament, vas veure si alguns veïns/es del teu barri o poble es van organitzar per 
ajudar els altres veïns/es? 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
2.7 Has participat en algun grup de persones que s’hagi organitzat per ajudar? 

• Sí 
• No 

 
2.8 Estàs satisfet/a amb l’ajuda que has rebut durant el confinament? (posa una X a sota de l’opció 
que triïs) 
  

Poc satisfet/a 

  

Bastant satisfet/a 

  

Molt satisfet/a 

  
Ajuda de la família  

  

Ajuda de la família acollidora (si és el cas) 
   

Ajuda dels educadors/es (si és el cas) 
   

Ajuda de l’escola 
   

Ajuda de les activitats extraescolars 
   

Ajuda dels veïns/es del barri o poble 
   

 
2.9 Has necessitat alguna d’aquestes coses durant la pandèmia? (posa una X a sota de l’opció que 
triïs) 

 
Sí 

 

  

No 
 

  

Tenir més informació sobre la Covid-19 
  

Que m’ajudessin amb els deures 
  

Tenir material per poder fer els deures o assistir a classe (ordinador, 
connexió a internet) 

  

Poder sortir a fora per jugar o passejar 
  

Tenir un espai on poder jugar 
  

Tenir un lloc on poder fer els deures 
  

Veure els amics i amigues 
  

Veure altres familiars (cosins/es, avis i àvies, oncles...) 
  

Tenir algú amb qui parlar de les meves preocupacions i de com em sentia 
  

Parlar amb mestres i professorat 
  

Poder fer activitats proposades per l’escola/institut 
  

Fer altres activitats (extraescolars, organitzades al barri...) 
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Has necessitat alguna altra cosa que no ha sortit a la llista? Quina/es?: 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
 
2.10 Marca quines d’aquestes coses t’han preocupat més durant la pandèmia: 
 

• Contagiar-me i trobar-me malament 
• Que el pare o mare perdessin la feina i no tinguéssim prou diners 
• Contagiar a la meva família 
• Contagiar a la meva família acollidora (si és el cas) 
• Contagiar als del centre (si és el cas) 
• Que m’anés malament el curs 
• Perdre els amics i amigues 
• No poder-me connectar a classe per internet 
• Les discussions i baralles amb les persones amb qui visc 
• No tenir espais d’intimitat 
• No poder participar en les activitats extraescolars (música, esports, etc.) 

 
T’han preocupat altres coses? Quina/es?: 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
 
2.11 Marca quines coses creus que has après durant la pandèmia: 
 

• A compartir més espais amb els familiars i/o persones amb qui convisc 
• A adaptar-me a una situació nova 
• A fer més coses tot/a sol/a, per exemple, tasques de l’escola o de l’institut 
• A utilitzar més l’ordinador, internet, el mòbil, etc. 
• A saber on trobar informació sobre les coses que passen 
• A estar més amb els amics i amigues a través de l’ordinador o el mòbil 
• A fer més tasques de la llar 
• No he après res de nou 

 
Has après alguna altra cosa que no ha sortit a la llista? Quina/es? 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
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2.12 La informació per saber què era la Covid-19 et va arribar a través de... (Respon sí o no per cada 
una de les opcions) 
 

 Sí No 

Els meus pares o mares   

La meva família acollidora (si és el cas)   

Els educadors/es del centre (si és el cas)   

Els meus germans/es   

Els meus avis/es   

Els companys/es de l’escola/institut   

El professorat de l’escola/institut   

La televisió   

La ràdio   

Les xarxes socials 
  

He trobat informació per internet, pel meu compte 
  

Els educadors/es o monitors/es de les activitats extraescolars 
  

Les meves amistats 
  

Serveis socials 
  

Els meus veïns o veïnes 
  

Alguna associació del barri/poble 
  

 
                 Altres (només si és el cas): 
                .......................................................................................................................................... 
                .......................................................................................................................................... 
                .......................................................................................................................................... 
 
2.13 Digues si estàs d’acord o no amb cada un dels punts que hi ha a la taula, sobre la informació 
que vas rebre durant el confinament. 
  

No hi estic 
d’acord 

  

Hi estic bastant 
d’acord 

  

Hi estic totalment 
d’acord 

  
La informació s’explicava pensant en els 

nens i nenes, i els nois i noies 
 

  

Em va agradar la informació que vaig rebre 
   

Era fàcil d’entendre 
   

M’interessava el que deien 
   

La informació em va arribar a temps 
   

 
2.14 Tu també vas informar a altres persones sobre la Covid-19? 

• No 
• Sí. A qui? 

 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
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Part 3: Valoracions finals 
 
3.1 Digues si estàs d’acord amb cada una de les coses que es diuen a continuació sobre el 
confinament. 
  

No hi estic 
d’acord 

  

Hi estic 
bastant 
d’acord 

  

Hi estic 
totalment 

d’acord 

  
Va ser correcte que ens haguéssim de quedar a 

casa (o al centre si és el cas) durant un temps 
 

  

Es va tenir en compte la meva opinió durant el 
confinament a casa (o al centre si és el cas) 

   

Es va tenir en compte la meva opinió durant el 
confinament a l’escola/institut 

   

Les persones que governen Catalunya i l’Estat 
Espanyol van fer les coses bé durant la pandèmia 

   

L’Ajuntament del meu poble o ciutat va fer les 
coses bé durant la pandèmia (informació, ajuts, 

serveis, etc.) 

   

 
3.2 Com creus que t’ha afectat la pandèmia? 
 

• Soc més feliç que abans de la pandèmia 
• Soc igual de feliç que abans de la pandèmia 
• Soc menys feliç que abans de la pandèmia 

 

Si creus que ens hem deixat alguna cosa per preguntar, pots apuntar-la aquí: 
 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................  
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c) QÜESTIONARI GENERAL ADREÇAT A NOIS I NOIES ENTRE 18 i 29 ANYS 

Estem fent una recerca per conèixer quines experiències o programes van haver-hi en el vostre poble 
o ciutat on vau ajudar o ser ajudats durant la pandèmia, especialment durant el temps que vau estar 
en confinament. Pensem que podem aprendre d’aquestes experiències. Ens interessa conèixer les 
opinions de persones joves de Celrà, Girona Olot, Palafrugell i del districte de Ciutat Vella de Barcelona 
a través d’aquest qüestionari anònim.  
 
CONSENTIMENT INFORMAT 
 
Us demanem que participeu en aquest projecte responent aquest qüestionari. Trigareu uns 10-15 
minuts. La vostra participació és molt important per a aquesta recerca. 

• El qüestionari és anònim i per tant el vostre nom no apareixerà en cap informe ni document. 
• Les respostes al qüestionari les guardarà i analitzarà l'equip de recerca per obtenir-ne els 

resultats. Un cop s’acabi el projecte, s’eliminaran. 
• Mentre responeu el qüestionari podreu fer preguntes a l’equip de recerca (veureu el contacte 

més avall). 
• Ens assegurarem que la vostra participació en aquesta recerca sigui positiva i agradable per a 

vosaltres i que tingueu el suport que necessiteu. 
• La vostra participació és voluntària, no cal que participeu si no voleu. A més podeu canviar 

d’opinió i deixar la recerca en qualsevol moment, sense explicació. 
• Quan finalitzi la recerca farem públics els resultats directament a les associacions, per les 

xarxes socials i al web de la Universitat perquè en pugueu estar informats. 
• Es garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades, d'acord amb les lleis i normatives. Si 

en algun moment voleu discutir els vostres drets o inquietuds com a participant de la recerca, 
us recomanem que us poseu en contacte amb l'equip de recerca. Podeu escriure a Carme Trull 
o Judit Gallart a liberi@udg.edu, trucar o enviar un WhatsApp al +34 669 61 42 69. 

Si esteu d'acord amb els punts següents, accepteu i continueu amb el qüestionari: 

• He llegit aquest document, he tingut l'oportunitat de fer preguntes i de rebre les respostes. 
• Entenc que la informació serà anònima (el meu nom no apareixerà enlloc). 
• Soc conscient que puc retirar-me en qualsevol moment, sense haver de donar explicacions. 

Moltíssimes gràcies! 
 
Acceptes participar en la recerca i contestar aquest qüestionari?  

• Sí 
• No 

 

Part 1: Sobre tu 
 
1.1 Quin any vas néixer?  
 

• 1992 
• 1993 
• 1994 
• 1995 

• 1996 
• 1997 
• 1998 
• 1999 

• 2000 
• 2001 
• 2002 
• 2003



 

                 Projecte Infants, Joves i Comunitats resilients                                                  28 
 

1.2 Tu ets? 
• Noi 
• Noia 
• No binari 

 
1.3 El nom del teu poble o ciutat és: 

• Barcelona 
• Celrà 
• Girona 
• Olot 
• Palafrugell 
• Cap d’aquests 

 
1.4 Vas néixer a Catalunya? 

• Sí 
• No. Escriu el poble/ciutat i país a on vas néixer: ...................................................... 

 
1.5 Si algun dels teus pares o mares van néixer fora d’Espanya, podries escriure el país?........ 
 
1.6 Tens germans o germanes? (Inclou germanastres i també els que no viuen amb tu) 
 

• No en tinc cap 
• Sí. En total sou: 

o 2 
o 3 
o 4 
o 5 o més 

 
1.7 Quina d’aquestes opcions descriu millor la llar on vius habitualment? 

• Visc amb la meva família 
• Visc en un pis compartit 
• Visc amb la família d’acollida 
• Visc sol 
• Visc amb la meva parella 
• Una altra situació: ......................................................................................................... 

 
1.8 Amb quantes persones vius, comptant-te a tu? 
 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

• 9 

• 10 

• 11 o més 

 
1.9 Actualment estàs... (marca totes les opcions que s’escaiguin) 

• Estudiant 
• Treballant a temps parcial 
• Treballant a temps complert 
• Ni estudiant ni treballant  
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a) Si estàs estudiant, indica el curs actual:  
• Batxillerat 
• Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
• Cicle Formatiu de Grau superior 
• Programa de Formació i Inserció (PFI) 
• Itineraris Formatius Específics (IFE) 
• Grau universitari 
• Màster o postgrau 
• Altres cursos: .................................................................................................................. 

 
b) Si estàs treballant, indica l’àmbit laboral: (desplegable)  

• Educació, cultura i recerca  
• Serveis a empreses  
• Sanitat i assistència social  
• Serveis al consumidor  
• Indústria  
• Institucions financeres, asseguradores, 

immobiliàries 

• Administració pública  
• Tecnologies de comunicació  
• Construcció  
• Informació i comunicació  
• Producció matèries primeres i energia 
• Altres àmbits: ...................................... 

............................................................. 
  

Part 2: Sobre la pandèmia, especialment durant el temps que has estat confinat/da 
 
2.1 Durant la pandèmia, quina ajuda i acompanyament t’han donat les persones següents? Ens 
referim a persones que t’han ajudat especialment.  
  

No és el 
cas 

Gens Poc 
Ni poc ni 

molt 
Molt Totalment 

Mare 
      

Mare (en cas de tenir 2 mares) 
      

Pare 
      

Pare (en cas de tenir 2 pares) 
      

Company/a de la mare o el pare 
      

Família acollidora 
      

Germà/na 
      

Avi/àvia 
      

Altres familiars (tiets/es, cosins/es) 
      

Veïns/es 
      

Parella 
      

Amistats 
      

Companys/es de feina 
      

Companys/es de classe 
      

Professorat 
      

Professionals externs (psicòlegs, 
metgesses, etc.) 

      

Entrenador/a d’esports 
      

Educador/a del centre o pis 
      

 

En cas que t’hagin ajudat altres persones, específica quines:................................................ 
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2.2 En el cas d’haver tingut algun problema que et preocupava molt durant el confinament: 

• Vaig callar i no el vaig explicar a ningú 
• El vaig explicar a algú. A qui? (Pots seleccionar diverses opcions): 

• Mare 
• Mare (en cas de tenir 2 mares) 
• Pare 
• Pare (en cas de tenir 2 pares) 
• Company/a de la mare o el 

pare (si és el cas) 
• Família acollidora (si és el cas) 
• Germà/na 
• Avi/àvia 
• Altres familiars (tiets/es, 

cosins/es) 
• Veïns/es 
• Parella (si és el cas) 
• Amistats 

• Companys/es de feina (si és el 
cas) 

• Companys/es de classe (si és el 
cas) 

• Professorat 
• Professionals externs 

(psicòlegs, metgesses, etc.) 
• Entrenador/a d’esports 
• Educador/a del centre o pis (si 

és el cas) 
• Altres: 

.................................................

.................................................

..................................
 
2.3 En quines 2 coses et van ajudar més personalment durant el temps de confinament i qui? 
 

1. ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
2.4 Durant el confinament, estaries d’acord que al teu barri o poble... 
  

Gens Poc 
Ni poc ni 

molt 
Molt Totalment 

No ho 
sé 

Els veïns i veïnes s’han ajudat més que 
mai 

      

Alguns veïns i veïnes han ajudat 
especialment als joves 

      

Alguns joves s’han organitzat per ajudar 
altres persones 

      

 
a) En què penses que s’han ajudat? 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
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2.5 Has participat en algun grup de persones que s’hagi organitzat per ajudar? 

• Sí 
• No 

 
2.6 Com de satisfet/a estàs de l’ajuda que has rebut durant el temps de confinament? 
  

No és 
el cas 

0 = Gens 
satisfet/a 

    
10 = Totalment 

satisfet/a 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De la família 
            

De la família acollidora 
            

De la parella 
            

De les amistats 
            

Del centre educatiu 
            

De la feina 
            

Del veïnat o associacions del 
meu barri/poble 

            

Dels educadors/es del centre 
o pis 

            

 
2.7 De cada una d’aquestes coses, indica el que has necessitat durant la pandèmia:  
  

No és 
el cas 

Gens Poc 
Ni poc 
ni molt 

Molt Totalment 

Informació sobre la Covid-19 
      

Ajuda amb les tasques educatives 
      

     Ajuda amb les tasques laborals 
      

Material per poder fer les tasques educatives 
o assistir a classe (ordinador, connexió) 

      

Material per poder fer les tasques laborals o 
assistir a la feina (ordinador, internet) 

      

Sortir a l’exterior i poder passejar 
      

Un espai per poder esbargir-me 
      

Un lloc per poder fer les tasques educatives 
      

Un lloc per poder fer les tasques laborals 
      

Veure a les amistats 
      

Veure familiars o la parella 
      

Algú amb qui parlar de les meves emocions i 
sentiments 

      

Parlar amb companys/es de classe i/o 
professorat 

      

Parlar amb les persones de la feina 
      

Poder fer activitats proposades pel lloc on 
estudio 

      

Poder fer activitats proposades pel lloc on 
treballo 
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Fer altres activitats (discoteca, bars, sortir de 
nit, anar a concerts/espectacles, etc.) 

     
 
 
 

 
En cas que hagis necessitat altres coses, especifica quines: 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
 
2.8 Indica com t’han preocupat cada una d’aquestes coses durant la pandèmia:  
  

No és 
el cas 

Gens Poc 
Ni poc ni 

molt 
Molt Totalment 

Contagiar-me i trobar-me malament 
      

Contagiar a les persones amb qui convisc 
      

     Perdre la feina i/o quedar-me sense 
ingressos 

      

No tenir suficients ingressos per poder 
mantenir la família 

      

No poder seguir el curs, treure males 
notes i no aprovar alguna assignatura 

      

No poder-me connectar a classe per 
internet 

      

No poder-me connectar a la feina per 
internet 

      

No poder estudiar en condicions òptimes 
      

No poder treballar en condicions òptimes 
      

Distanciar-me o perdre el contacte amb les 
amistats 

      

No poder sortir amb les amistats i no tenir 
vida social 

      

Discutir i barallar-me amb les persones 
amb qui visc 

      

No tenir espais d’intimitat 
      

No poder participar en activitats d’esbarjo 
(esports, etc.) 

      

 

En cas que hagis tingut altres preocupacions, especifica quines: 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
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2.9 De cada una d’aquestes coses, indica què consideres que has après durant la pandèmia:  
  

No és el 
cas 

Gens Poc 
Ni poc ni 

molt 
Molt Totalment 

A compartir més espais amb les persones 
que m’envolten 

 
     

 A adaptar-me a una nova situació  
     

A ser més autònom en els estudis  
     

A ser més autònom en la feina  
     

A utilitzar més l’ordinador, la tauleta o el 
mòbil 

 
     

A interessar-me més per tenir més 
informació sobre l’actualitat 

 
     

A estar més amb les amistats a través de 
l’ordinador o el mòbil 

 
     

A fer més tasques de la llar  
     

En general, has après res nou?  
     

 
Altres coses noves que has après: ............................................................................................... 
 
2.10 Consideres que els centres o associacions de la llista han sigut importants per als joves, 
especialment durant el confinament? 
  

Sí No 

Educatius (instituts, universitats) 
  

De lleure (esplais, etc.) 
  

Culturals (art, música, etc.) 
  

Esportius 
  

Serveis socials 
  

De salut (CAP, etc.) 
  

Associacions de veïns/es 
  

 
a)  En què creus que els centres/institucions de la pregunta anterior van ajudar més els joves? 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... . 
 
b) En què creus que els joves van poder ajudar? 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
2.11 Vas participar en l’organització d’alguna activitat d’ajuda a nivell de barri/poble? 
 

• No 
• Sí. Quina?  .............................................................. 
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2.12 Com et va arribar la informació per saber què era la Covid-19? 
  

Sí No No és el cas 

Dels meus pares o mares 
   

De la família acollidora 
   

Dels meus germans/es 
   

Dels meus avis/es 
   

De la meva parella 
   

De les meves amistats 
   

De companys/es de classe 
   

De companys/es de la feina 
   

Del professorat de l’institut/universitat 
   

De la televisió 
   

De la ràdio 
   

De les xarxes socials 
   

He trobat informació per internet, pel meu compte 
   

De serveis socials 
   

Dels professionals externs (psicòlegs, metgesses, etc.) 
   

Dels meus veïns o veïnes 
   

D’alguna associació del barri/poble 
   

Dels educadors/es del centre o pis 
   

                 Altres fonts d’informació (només si és el cas): 
         
                .......................................................................................................................................... 
                .......................................................................................................................................... 
                .......................................................................................................................................... 
 
2.13 La informació que em va arribar sobre la Covid-19: 
  

Sí No 

Em va ser útil 
  

Era fàcil d’entendre 
  

M’interessava 
  

Em va arribar a temps 
  

 
2.14 Tu també vas informar a altres persones? 
 

• No 
• Sí. A qui? 

 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
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Part 3: Valoracions finals 
 
3.1 Quina opinió tens de les mesures que es van posar durant el confinament? 
  

No 
és el 
cas 

Gens Poc 
Ni poc 

ni 
molt 

Molt Totalment 
No 
ho 
sé 

La mesura del confinament domiciliari a 
casa (o al pis, si és el cas) sense sortir va 

ser adequada 

       

Les persones que convivien amb mi van 
tenir en compte la meva opinió durant el 

confinament 

       

Es va tenir en compte la meva opinió 
durant el confinament a 

l’institut/universitat 

       

Es va tenir en compte la meva opinió durant el 
confinament a la feina 

       

Els governs de la Generalitat i de l’Estat 
Espanyol van fer una bona gestió de la 

pandèmia 

       

L’Ajuntament del meu poble o ciutat va 
fer una bona gestió (informació, ajuts, 

serveis, etc.) durant la pandèmia 

       

 
3.2 Com creus que t’ha afectat la pandèmia? 
 

• Soc més feliç que abans de la pandèmia 
• Soc igual de feliç que abans de la pandèmia 
• Soc menys feliç que abans de la pandèmia 

 

Si creus que ens hem deixat alguna cosa per preguntar, pots apuntar-la aquí: 
 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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d) QÜESTIONARI ADREÇAT A NOIS I NOIES ENTRE 18 I 29 ANYS (VERSIÓ ADAPTADA) 

Estem fent una recerca per conèixer quines experiències o programes van haver-hi en el vostre poble 
o ciutat on vau ajudar o ser ajudats durant la pandèmia, especialment durant el temps que vau estar 
en confinament. Pensem que podem aprendre d’aquestes experiències. Ens interessa conèixer les 
opinions de persones joves de Celrà, Girona Olot, Palafrugell i del districte de Ciutat Vella de Barcelona 
a través d’aquest qüestionari anònim. 
 
CONSENTIMENT INFORMAT 
 
Us demanem que participeu en aquest projecte responent aquest qüestionari. Trigareu uns 10-15 
minuts. La vostra participació és molt important per a aquesta recerca. 

• El qüestionari és anònim i per tant el vostre nom no apareixerà en cap informe ni document. 
• Les respostes al qüestionari les guardarà i analitzarà l'equip de recerca per obtenir-ne els 

resultats. Un cop s’acabi el projecte, s’eliminaran. 
• Mentre responeu el qüestionari podreu fer preguntes a l’equip de recerca (veureu el contacte 

més avall). 
• Ens assegurarem que la vostra participació en aquesta recerca sigui positiva i agradable per a 

vosaltres i que tingueu el suport que necessiteu. 
• La vostra participació és voluntària, no cal que participeu si no voleu. A més podeu canviar 

d’opinió i deixar la recerca en qualsevol moment, sense explicació. 
• Quan finalitzi la recerca farem públics els resultats directament a les associacions, per les 

xarxes socials i al web de la Universitat perquè en pugueu estar informats. 
• Es garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades, d'acord amb les lleis i normatives. Si 

en algun moment voleu discutir els vostres drets o inquietuds com a participant de la recerca, 
us recomanem que us poseu en contacte amb l'equip de recerca. Podeu escriure a Carme Trull 
o Judit Gallart a liberi@udg.edu, trucar o enviar un WhatsApp al +34 669 61 42 69. 

Si esteu d'acord amb els punts següents, accepteu i continueu amb el qüestionari: 

• He llegit aquest document, he tingut l'oportunitat de fer preguntes i de rebre les respostes. 
• Entenc que la informació serà anònima (el meu nom no apareixerà enlloc). 
• Soc conscient que puc retirar-me en qualsevol moment, sense haver de donar explicacions. 

Moltíssimes gràcies! 
 
Acceptes participar en la recerca i contestar aquest qüestionari?  

• Sí 
• No 

 

Part 1: Sobre tu 
 
1.1 Quin any vas néixer? 
 

• 1992 
• 1993 
• 1994 
• 1995 

• 1996 
• 1997 
• 1998 
• 1999 

• 2000 
• 2001 
• 2002 
• 2003
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1.2 Tu ets? 
• Noi 
• Noia 
• No binari 

 
1.3 El nom del teu poble o la ciutat és: 

• Barcelona 
• Celrà 
• Girona 
• Olot 
• Palafrugell 
• Cap d’aquests 

 
1.4 Vas néixer a Catalunya? 

• Sí 
• No. Escriu el poble/ciutat i país a on vas néixer: .................................................. 

 
1.5 Si algun dels teus pares o mares van néixer fora d’Espanya, podries escriure el país?........ 
 
1.6 Tens germans o germanes? (Inclou germanastres i també els que no viuen amb tu) 

• No en tinc cap 
• Sí. En total sou: 

o 2 
o 3 
o 4 
o 5 o més 

 
1.7 Amb qui vius? 

• Visc amb la meva família 
• Visc en un pis compartit 
• Visc en un pis assistit o d’autonomia 
• Visc en un centre residencial 
• Visc amb la família d’acollida 
• Visc sol 
• Visc amb la meva parella 
• Una altra situació: ........................................................................................................ 

 
1.8 Amb quantes persones vius, comptant-te a tu? 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

• 9 

• 10 

• 11 o més 

 
1.9 Actualment estàs... (marca totes les opcions que s’escaiguin) 

• Estudiant 
• Treballant a temps parcial 
• Treballant a temps complet 
• Ni estudiant ni treballant  
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a) Si estàs estudiant, què estudies?:  
• Batxillerat 
• Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
• Cicle Formatiu de Grau Superior 
• Programa de Formació i Inserció (PFI) 
• Itineraris Formatius Específics (IFE) 
• Grau universitari 
• Màster o postgrau 
• Altres cursos: .................................................................................................................. 

 
b1) Si estàs treballant, on treballes?  
 
......................................................................................................................................................... 
 
b2) Si estàs treballant, quina feina fas? 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Part 2: Sobre la pandèmia, especialment durant el temps que has estat confinat/da 
 
2.1 Durant la pandèmia, quines d’aquestes persones que hi ha a la llista t’han ajudat o acompanyat? 
Volem dir les persones que t’han ajudat especialment i han estat per tu quan no podies anar a 
estudiar o a treballar. 
  

No és el cas 

M’ha ajudat 
 

  

No m’ha ajudat 
 

  

Mare 
   

Mare (en cas de tenir 2 mares) 
   

Pare 
   

Pare (en cas de tenir 2 pares) 
   

Company/a de la mare o el pare 
   

Família acollidora 
   

Germà/na 
   

Avi/àvia 
   

Altres familiars (tiets/es, cosins/es) 
   

Veïns/es 
   

Parella 
   

Amistats 
   

Companys/es de feina 
   

Companys/es de classe 
   

Professors/es 
   

Professionals 
 

      
 

Entrenador/a d’esports 
   

Educador/a del pis/centre 
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En cas que t’hagin ajudat altres persones, específica quines: 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
2.2 Hi va haver alguna cosa que et va preocupar molt durant el confinament? 

• No 
• Sí. Què vas fer? 

• M’ho vaig callar i no ho vaig explicar a ningú 
• Ho vaig explicar a algú. Amb qui o quines persones ho vas parlar?       

.............................................................................................................................

....................................................................................................... 
 
2.3 En què et van ajudar més durant el temps de confinament i qui? 
 

1. ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  

2.4 Durant el confinament, vas veure si alguns veïns/es del teu barri o poble es van organitzar per 
ajudar els altres veïns/es? 
 
......................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
2.5 Has participat en algun grup de persones que s’hagi organitzat per ajudar? 

• Sí 
• No 

 
2.6 Estàs satisfet/a amb l’ajuda que has rebut durant el confinament?  
  

No és el 
cas 

Poc 
satisfet/a 

  

Bastant 
satisfet/a 

  

Molt 
satisfet/a 

  
Ajuda de la família 

 
 

  

Ajuda de la família acollidora 
    

Ajuda de la parella  
    

Ajuda de les amistats 
    

Ajuda d’on estudiava 
    

Ajuda de la feina 
    

Ajuda dels veïns/es del barri o 
poble 

    

Ajuda dels educadors/es del 
centre/pis 
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2.7 Has necessitat alguna d’aquestes coses durant la pandèmia?  
  

No és el 
cas 

Sí 
 

  

No 
 

  

Tenir més informació sobre la Covid-19 
   

Que m’ajudessin a estudiar 
   

Que m’ajudessin amb coses de la feina 
   

Tenir material per poder estudiar o assistir a classe (ordinador, 
connexió a internet) 

   

Tenir material per poder treballar o assistir a la feina (ordinador, 
connexió a internet) 

   

Poder sortir a fora per passejar 
   

Tenir un espai on poder divertir-me 
   

Tenir un lloc on poder estudiar 
   

Tenir un lloc on poder fer coses de la feina 
   

Veure els amics i amigues 
   

Veure familiars o la parella  
   

Tenir algú amb qui parlar de les meves preocupacions i de com 
em sentia 

   

Parlar amb companys/es de classe i/o professorat 
   

Parlar amb persones de la feina 
   

Poder fer activitats proposades pel lloc on estudio 
   

Poder fer activitats proposades pel lloc on treballo 
   

Fer altres activitats (anar a la discoteca o als bars, sortir de nit, 
anar a concerts/espectacles, etc...) 

   

 
Has necessitat alguna altra cosa que no ha sortit a la llista? Quina/es?:......................................... 

2.8 Marca quines d’aquestes coses t’han preocupat més durant la pandèmia: 
• Contagiar-me i trobar-me malament 
• Contagiar a les persones amb qui convisc 
• Perdre la feina i/o quedar-me sense diners 
• No tenir diners per poder mantenir la família 
• Que m’anés malament el curs 
• No poder-me connectar a classe per internet 
• No poder-me connectar a la feina per internet 
• No poder estudiar bé 
• No poder treballar bé 
• Perdre els amics i amigues 
• No poder sortir amb els amics i amigues 
• Les discussions i baralles amb les persones amb qui visc 
• No tenir espais d’intimitat 
• No poder participar en les activitats de lleure (música, esports, etc.) 
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T’han preocupat altres coses? Quina/es?: 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
 
2.9 Marca quines coses creus que has après durant la pandèmia: 

• A compartir més espais amb els familiars i/o persones amb qui convisc 
• A adaptar-me a una situació nova 
• A poder estudiar tot/a sol/a 
• A poder treballar tot/a sol/a 
• A utilitzar més l’ordinador, internet, el mòbil, etc. 
• A saber on trobar informació sobre les coses que passen 
• A estar més amb els amics i amigues a través de l’ordinador o el mòbil 
• A fer més tasques de la llar 
• No he après res de nou 

 
Has après alguna altra cosa que no ha sortit a la llista? Quina/es? 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
 
2.10 La informació per saber què era la Covid-19 em va arribar a través de...  
 

 No és el cas Sí No 

Els meus pares o mares 
 

  

La meva família acollidora 
 

  

Els educadors/es del pis o centre 
 

  

Els meus germans/es 
 

  

Els meus avis/es 
 

  

La meva parella 
 

  

Les meves amistats 
   

Els companys/es de classe 
 

  

Els companys/es de feina 
 

  

El professorat  
 

  

La televisió 
 

  

La ràdio 
 

  

Les xarxes socials 
   

He trobat informació per internet, pel meu compte 
   

     Professionals 
   

Serveis socials 
   

Els meus veïns o veïnes 
   

Alguna associació del barri/poble 
   



 

                 Projecte Infants, Joves i Comunitats resilients                                                  42 
 

 
                 Altres (només si és el cas):........................................................................................ 
         
  2.11 Digues si estàs d’acord o no amb cada un dels punts que hi ha a la taula, sobre la informació 
que vas rebre durant el confinament. 
  

No hi estic 
d’acord 

  

Hi estic bastant 
d’acord 

  

Hi estic totalment 
d’acord 

  
Em va anar bé la informació que 

vaig rebre 

   

Era fàcil d’entendre 
   

M’interessava el que deien 
   

La informació em va arribar a 
temps 

   

 
2.12 Tu també vas informar a altres persones sobre la Covid-19? 
 

• No 
• Sí. A qui? ......................................................................................................................... 

 
Part 3: Valoracions finals 
 
3.1 Digues si estàs d’acord amb cada una de les coses que es diuen a continuació sobre el 
confinament. 
  

No és el 
cas 

No hi 
estic 

d’acord 

  

Hi estic 
bastant 
d’acord 

  

Hi estic 
totalment 

d’acord 

  
Va ser correcte que ens haguéssim de quedar a 

casa (o al pis o centre) durant un temps 

 
 

  

Es va tenir en compte la meva opinió durant el 
confinament a casa (o al pis o centre) 

    

Es va tenir en compte la meva opinió durant el 
confinament allà on estudiava 

    

Es va tenir en compte la meva opinió durant el 
confinament a la feina  

    

Les persones que governen Catalunya i l’Estat 
Espanyol van fer les coses bé durant la 

pandèmia 

    

L’Ajuntament del meu poble o ciutat va fer les 
coses bé durant la pandèmia (informació, ajuts, 

serveis, etc.) 

    

 
 
 



 

                 Projecte Infants, Joves i Comunitats resilients                                                  43 
 

3.2 Com creus que t’ha afectat la pandèmia? 
 

• Soc més feliç que abans de la pandèmia 
• Soc igual de feliç que abans de la pandèmia 
• Soc menys feliç que abans de la pandèmia 

 

Si creus que ens hem deixat alguna cosa per preguntar, pots apuntar-la aquí: 
 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................  
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e) MODEL DE FITXA PER REFERENCIAR PRÀCTIQUES RESILIENTS 

 
Link qüestionari online: https://forms.office.com/r/0jdYUsaGPP 1 

 

Persona que informa 

 

Nom de la pràctica 
(projecte, experiència, 

etc) 

 

Breu descripció (ni 
que sigui amb una 
frase, expressar en 

què consisteix i 
especificar l’àmbit 

d’actuació)2 

 

Col·lectiu/s 
implicat/s3 

  

Àmbit territorial de la 
pràctica4 

  

Persona/es referent 
de la pràctica amb qui 

es pot contactar (en 
podeu indicar més 

d’una) 

Nom i cognom Telèfon/WhatsApp 
Correu 

electrònic 

  
  

Observacions i/o 
comentaris (si cal) 

  

 

 

 

_____________________________________________________ 

1  Podeu omplir el nombre de fitxes que es necessitin. 
2  El projecte se centra en els àmbits següents: el nucli familiar o de convivència (pis/ centre); l’educatiu, que 
inclou recurs 0-3 anys (escoles bressols i CDIAP), escolaritat 3-16 anys, educació postobligatòria i superior; el 
temps lliure; la inserció sociolaboral; l’emancipació/vida independent; i la vida associativa (xarxa 
social/comunitària). 
3  El projecte posa el focus en infants i joves amb una mirada que inclou aquells que presenten diversitat 
funcional, immigrants estrangers i fills i filles de la immigració, LGTBI, situacions de pobresa, acolliment 
residencial o familiar, i situació d’absentisme. 
4 Cal que hi participin algun dels col·lectius d’un dels 5 territoris del projecte (Girona, Ciutat Vella, Palafrugell, 

Olot i Celrà), però pot depassar el territori en si: per exemple, una pràctica ubicada fora del territori, en el si del 

consell comarcal; o un recurs o projecte que acull població d’un dels territoris però està ubicat fora d’aquest.

https://forms.office.com/r/0jdYUsaGPP
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f) GUIÓ ORIENTATIU D’ENTREVISTA SOBRE PRÀCTIQUES RESILIENTS PER L’INVESTIGADOR/A 

Persones del grup de recerca que fan l’entrevista 
 

Data 
 

Format de la trobada 
 

Observacions 
 

 
1. Pregunta general inicial: que ens expliquin la pràctica que han dut a terme durant la pandèmia i 

com s’ha relacionat aquesta pràctica amb la situació generada per la pandèmia, de manera 
lliure/autònoma. 
 

2. Després de l’explicació, depenent del què ens hagin explicat, potser veurem pertinent aprofundir 
més en alguns dels aspectes relacionats amb les cinc dimensions d’anàlisi: 

 

Dimensions de referència Check list (possibles preguntes) 

a. Hi ha hagut elements 
d’acompanyament i 
personalització centrat en els 
interessos i necessitats dels 
infants, adolescents o joves? 

1. Identificació de qui fa l’acompanyament (qui) 
2. Subjectes acompanyats (a qui) 
3. Tipus d’acompanyament (com i a on)  
4. Contingut de l’acompanyament (què) 
5. Situació dels participants (necessitats, interessos) 
6. Nivells de participació (rol passiu, rol actiu en el disseny o 
desenvolupament, rol promotor) 
7. Aprenentatges (esperats, realitzats, no realitzats) 
8. Amb què es realitza el procés: materials o fitxes, etc. 
9. Valoració del procés de part dels implicats 
10. Connexió (amb qui s’han connectat?) 

b. Identificar quins recursos 
personals, grupals, comunitaris 
es van fer servir 

1. Quins serveis i equipaments han estat implicats (culturals, 
educatius, salut, temps de lleure, seguretat, serveis socials, 
esportius) 
2. Teixit associatiu activat (entitats, relacions i xarxes 
d’entitats) 
3. Coneixements, competències, sabers (“fons de 
coneixement”) personals, grupals, comunitaris que s’han 
identificat i utilitzat (“per exemple, famílies competents en 
TICs han ajudat a d’altres en l’accés al software utilitzat”). 

c. Veure si hi ha hagut alguna 
acció col·lectiva i participativa, 
si s’han establert connexions i 
xarxa (formals amb 
administracions i informals 
amb altres grups/persones) 

1. Creació de projectes (competència comunitària) 
2. Xarxes de suport i ajuda mútua  
3. Aliances entre organitzacions o entitats  
4. Aliances entre persones 
5. Nivell de confiança en les institucions de la comunitat 
6. Aliances entre administracions i ciutadania 
7. “Cultura participativa”: si s’han utilitzat medis socials i 
digitals per crear-compartir continguts, experiències.  

d. Quins elements rellevants hi ha 
hagut de comunicació i 
informació (estratègies de 
comunicació a la societat/grup 
d’interès; instruments de 

1. S’ha informat i difós l’experiència i situació? 
2. S’han establert mecanismes per crear significats i 
comprensions compartides?  
3. Suports per a la comunicació: Mitjans de comunicació 
(ràdio, TV, premsa local), pàgines web, xarxes socials 
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comunicació interna dins del 
grup d’interès) 

4. Agents implicats en la comunicació: entitats, tècnics, 
ciutadania, xarxes de comunicació, líders de comunicació 
(impulsors, canalitzadors, mediadors, etc.) 
5. Característiques de la comunicació: agilitat, fluïdesa, 
qualitat, informació, bidireccionalitat, retroalimentació, 
utilitat, cocreació, Contingut missatges, seguidors. 
6. Grau de confiança en els canals i medis utilitzats.  

e. Quin tipus de governança i 
lideratge s’ha donat?    

1. Qui ha liderat l’experiència? 
2. Com s’ha liderat? 
3. Quins graus i nivell de participació-implicació hi ha hagut 
per part dels participants?  

 
3. També potser podrem saber alguna característica sobre els elements transversals: 

Elements transversals Check-list (Possibles preguntes) (1) 

a. Context (urbà, rural, 
virtual...) 

• On s’ha dut a terme? Hi ha participat també gent de fora 
de l’àrea? 

• En quin format s’ha realitzat (virtual/presencial/híbrid)? 

b. Sobre mirades de gènere • S’ha tingut en compte la perspectiva de gènere (durant 
la creació o realització pràctica)? És a dir, s’han 
considerat les diferències en les necessitats en funció 
del gènere? 

c. Sobre incidència amb 
col·lectius vulnerables 

• A quins col·lectius d’infants/joves ha beneficiat la 
pràctica? Quin efecte ha tingut en aquests col·lectius?  

d. Mirades i sensibilitat vers la 
diversitat i com s’influencien 
mútuament (en el disseny i/o 
en el resultat). Mirada 
interseccional, quines variables 
presents (desigualtat 
/diversitat) 

• Quin perfil de participants ha acollit? 
• S’han tingut en compte la confluència 

(“interseccionalitat”) de diferents elements de 
desigualtat (ètnia, gènere, sexualitat, classe social, 
condició econòmica, etc.) durant la realització de la 
pràctica? / A quins elements de desigualtat s’ha donat 
resposta a través d’aquesta pràctica? 

e. Ha estat intergeneracional o 
d’un grup d’edat 

• A quines edats s’ha dirigit? 
• Hi han participat adults? S’ha dirigit també a adults? 

f. Respecte l’element temporal 
(va ser en el passat / continua 
en el present i futur) 

• És una pràctica que ja es feia abans de la pandèmia i s’ha 
adaptat a la nova situació, o bé és nova, és a dir, que ha 
sorgit arran del context de la COVID-19?  

• Ha continuat actualment? Amb el mateix format o ha 
canviat? 

 
4. És convenient incorporar alguna pregunta relativa a l’experiència i valoració personal per recollir 
algunes narratives resilients de la COVID: 

• Quins han estat els punts fort d’aquesta iniciativa? 
• Quines han estat les febleses, els obstacles, els punts fluixos? 
• Què caldria millorar per properes vegades? 
• Per què creus que ha servit, quin forat ha cobert? 
• Com ho valora la gent que ha participat? 

 
5. Comentaris finals que vulguin afegir 
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g) GUIÓ ORIENTATIU D’ENTREVISTA SOBRE PRÀCTIQUES RESILIENTS 

 

Persones del grup de recerca que fan l’entrevista  

Data  

Format de la trobada  

Observacions  

 

1. Pregunta general inicial: que ens expliquin la pràctica que han dut a terme durant la pandèmia 

i com s’ha relacionat aquesta pràctica amb la situació generada per la pandèmia, de manera 

lliure/autònoma. 

 
2. Després de l’explicació, depenent del què ens hagin explicat, potser veurem pertinent 

aprofundir més en alguns dels aspectes relacionats amb les cinc dimensions d’anàlisi: 

a) Hi ha hagut elements d’acompanyament i personalització centrat en els interessos i 

necessitats dels infants, adolescents o joves? 

b) Identificar quins recursos personals, grupals, comunitaris es van fer servir. 

c) Veure si hi ha hagut alguna acció col·lectiva i participativa, si s’han establert connexions i 

xarxa (formals amb administracions i informals amb altres grups/persones). 

d) Quins elements rellevants hi ha hagut de comunicació i informació (estratègies de 

comunicació a la societat/grup d’interès; instruments de comunicació interna dins del grup 

d’interès). 

e) Quin tipus de governança i lideratge s’ha donat? 
 

3. També potser podrem saber alguna característica sobre els elements transversals: 
 

a) Context (urbà, rural, virtual...). 

b) Sobre mirades de gènere. 

c) Sobre incidència amb col·lectius vulnerables. 

d) Mirades i sensibilitat vers la diversitat i com s’influencien mútuament (en el disseny i/o en el 

resultat). Mirada interseccional, quines variables presents (desigualtat /diversitat) 

e) Ha estat intergeneracional o d’un grup d’edat. 

f) Respecte l’element temporal (va ser en el passat / continua en el present i futur). 

4. És convenient incorporar alguna pregunta relativa a l’experiència i valoració personal per 
recollir algunes narratives resilients de la COVID: 

● Quins han estat els punts fort d’aquesta iniciativa? 
● Quines han estat les febleses, els obstacles, els punts fluixos? 
● Què caldria millorar per properes vegades? 
● Per què creus que ha servit, quin forat ha cobert? 
● Com ho valora la gent que ha participat? 

 
5. Comentaris finals que vulguin afegir 
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h) MODEL DE CONSENTIMENT INFORMAT PER LES PERSONES ENTREVISTADES 

 
INFANTS, JOVES I COMUNITATS RESILIENTS: IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE PRÀCTIQUES SOCIALS I 
EDUCATIVES DES D’UNA PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL I INTERSECCIONAL PER A FER FRONT A 
LA PANDÈMIA 
 

FULL DE CONSENTIMENT INFORMAT 

 
El propòsit d’aquest document és proporcionar-vos la informació necessària perquè pugueu decidir 
lliurement i voluntàriament si voleu participar en aquesta recerca; per això us demanem que llegiu 
atentament el que s’exposa seguidament i, si s’escau, ens consulteu qualsevol dubte. 
 
Universitat de Girona  
 
Aquest projecte és un dels guanyadors de la convocatòria ‘PANDÈMIES 2020’ de l’AGAUR, organisme 
finançador del projecte. És una investigació que es duu a terme a Catalunya i és liderada per la Dra. 
Carme Montserrat, del grup de recerca Liberi de la Universitat de Girona (www.udg.edu/liberi). 
 
PROPÒSIT DE L'ESTUDI 
 
Aquest estudi pretén identificar els factors i les condicions que contribueixen a fer que infants, joves 
i comunitats esdevinguin més resilients per fer front a l’impacte de la pandèmia present, les futures 
i les seves conseqüències. El projecte pretén identificar les ‘pràctiques resilients’ que existeixen en els 
cinc territoris seleccionats (Ciutat Vella de Barcelona, Girona ciutat, Olot, Palafrugell i Celrà) per fer 
front des d’infants i joves a la pandèmia. 
 
PROCEDIMENT 
 
Per fer-ho, es recolliran tres tipus de dades:  

1) Una anàlisi secundària de dades oficials i estudis en el marc de Catalunya.  
2) Un recull i anàlisi de dades quantitatives, amb mostra representativa d’infants (10-17 anys) i 

intencional amb joves (18-29 anys) i professionals.  
3) Un recull i anàlisi de dades qualitatives amb entrevistes i grups de discussió. 

 
En el teu cas et demanem col·laboració per participar en les entrevistes.  
 
BENEFICIS 
 

A. Millorar el benestar d’infants i joves per aconseguir que el seu context comunitari esdevingui 
més organitzat i resilient per donar-los suport en aquesta o altres pandèmies.  

B. També en les comunitats estudiades, promovent i augmentant el seu capital social.  
C. En les polítiques públiques i l’acció professional com a eina de gestió i planificació 

sòcioterritorial.  
D. En la comunitat científica a partir del cos teòric i aplicat que la recerca generarà. 

 
 
 

http://www.udg.edu/liberi
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Cal tenir en compte que: 
 

● La teva participació és clau en la recerca, especialment durant el gener 2022. 
● Si hi estàs d’acord, enregistrarem la trobada per a revisar el que s’ha dit i analitzar les dades. 

La gravació s'escoltarà en privat i en la transcripció s'eliminarà qualsevol dada que permeti 
identificar-te. 

● Es gravarà la informació en un arxiu on serà identificada només mitjançant un codi i número 
d'identificació, en el qual no apareixerà el teu nom. A més, aquesta informació no es 
proporcionarà a ningú fora de l'equip de recerca i es protegirà la privacitat de les teves dades. 

● Els resultats d'aquest estudi poden arribar a publicar-se en diversos formats, no obstant això, 
el teu nom o altres possibles identificadors no hi apareixeran.  

● Vetllarem perquè la teva participació en la recerca no t’ocasioni cap molèstia ni incomoditat i 
tindràs el nostre suport en tot moment.  

● La participació en aquesta investigació és voluntària. A més, has de tenir en compte que encara 
que decideixes participar-hi, podràs canviar d’opinió i deixar la recerca en qualsevol moment, 
sense donar explicacions.  

● S’assegura la confidencialitat i la protecció de les dades, segons s'estableix en la Llei 3/2018 de 
protecció de dades personals i garantia de drets digitals, i en el Reglament (UE) 2016/679 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE. 

● Si durant o després de la recerca desitges discutir els teus drets o preocupacions com a 
participant en la investigació, t’animem que contactis amb les persones referents de la 
investigació on pots trobar el contacte al final del document. 

● En finalitzar la investigació tindràs la possibilitat de tenir coneixement sobre els resultats 
d'aquesta, te’ls enviarem. 

 
Contacte: Si durant la recerca tens preguntes i dubtes, o ens vols comentar qualsevol molèstia que 
t’hagi provocat el fet de participar-hi, pots contactar amb la Carme Montserrat, la Carme Trull o la Judit 
Gallart (liberi@udg.edu o al 669 61 42 69, només habilitat per la recerca i de caire institucional). 
 
Si estàs d’acord amb els següents punts, si us plau, signa el document: 
 

● He llegit el document, he tingut l’oportunitat de fer preguntes i que aquestes se m'hagin 
respost.  

● Entenc que la informació esdevindrà anònima (sense identificadors personals).  
● Estic d’acord a què es gravi l’entrevista. 
● Soc conscient que em puc retirar de la recerca quan vulgui, sense haver de donar explicacions.  
● Estic d’acord a participar voluntàriament en aquesta recerca. 

 
Nom i cognoms  Signatura  Data 

 
 
 

 

  

mailto:liberi@udg.edu
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i) GUIÓ ORIENTATIU DELS GRUPS DE DISCUSSIÓ SOBRE PRÀCTIQUES RESILIENTS 

Persones del grup de recerca que fan 
l’entrevista 

 

Data 
 

Format de la trobada 
 

Participants  
 

Observacions 
 

 
1. Pregunta general inicial: que ens expliquin la pràctica on ells i elles han participat durant la 
pandèmia i com s’ha relacionat aquesta pràctica amb la situació generada per la pandèmia, de 
manera lliure/autònoma. 
2. Pregunta general per cada una de les cinc dimensions d’anàlisi: 
 

Dimensions de referència Pregunta 

Acompanyament i 
personalització 

Quines necessitats i interessos teníeu durant la pandèmia? Què ha fet 
aquesta pràctica/projecte al respecte? Fins a quin punt les entitats i 
serveis estan preparats per l’acompanyament i personalització? Heu 
tingut la possibilitat de participar activament en aquesta experiència 
(prendre decisions i opinar, sentir-vos escoltats...)? 

Identificació i utilització 
dels coneixements, 

recursos, actius existents 
en la comunitat 

Amb aquest projecte, heu pogut estar amb contacte amb diferents 
persones (amistats, companys, desconeguts...) i serveis (culturals, 
educatius, salut...)? Amb qui? Com? 
Us ha permès conèixer i contactar amb entitats/serveis que 
desconeixíeu anteriorment? 

Acció col·lectiva i cultura 
participativa 

Teniu la sensació que el projecte s’ha construït entre moltes persones 
i serveis? Us ha permès establir relacions de confiança amb altres 
persones o serveis? Amb quins? Com a comunitat hem sabut articular 
els actius existents en el territori? 

Comunicació i informació 
Com us vau assabentar del projecte? 
Heu col·laborat en la difusió de la pràctica? Com? (explicant-ho a algú, 
compartint-ho a les xarxes socials...). 

Governança 
Qui ha promogut la pràctica (de qui va ser la idea, qui la va portar a 
terme)? Com ho va fer?  

 
 
3. Preguntes relatives a l’experiència i valoració personal per recollir algunes narratives resilients de 
la COVID: 

a. Quina valoració feu de la pràctica? (què us ha agradat i què no, què us ha servit i què 
no,...). Quina valoració feu de l’atenció que han rebut els infants i joves durant la 
pandèmia? ... 

b. A banda de participar en aquesta pràctica, heu participat en altres experiències 
d’ajuda (ajudant o essent ajudat)? 

c. Si en un futur hi hagués una situació similar, què us agradaria o necessitaríeu que 
passés?  

d. Què heu après d’aquesta pràctica? I de la situació pandèmica? 
4. Comentaris finals que es vulguin afegir.
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j) MODEL DE CONSENTIMENT INFORMAT PER JOVES MAJORS DE 18 ANYS I PROFESSIONALS 

INFANTS, JOVES I COMUNITATS RESILIENTS: IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE PRÀCTIQUES SOCIALS I 
EDUCATIVES DES D’UNA PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL I INTERSECCIONAL PER A FER FRONT A 
LA PANDÈMIA 
 

FULL DE CONSENTIMENT INFORMAT 

 
El propòsit d’aquest document és proporcionar-vos la informació necessària perquè pugueu decidir 
lliurement i voluntàriament si voleu participar en aquesta recerca; per això us demanem que llegiu 
atentament el que s’exposa seguidament i, si s’escau, ens consulteu qualsevol dubte. 
 
Universitat de Girona  
 
Aquest projecte és un dels guanyadors de la convocatòria ‘PANDÈMIES 2020’ de l’AGAUR, organisme 
finançador del projecte. És una investigació que es duu a terme a Catalunya i és liderada per la Dra. 
Carme Montserrat, del grup de recerca Liberi de la Universitat de Girona (www.udg.edu/liberi). 
 
PROPÒSIT DE L'ESTUDI 
 
Aquest estudi pretén identificar els factors i les condicions que contribueixen a fer que infants, joves 
i comunitats esdevinguin més resilients per fer front a l’impacte de la pandèmia present, les futures 
i les seves conseqüències. El projecte pretén identificar les ‘pràctiques resilients’ que existeixen en els 
cinc territoris seleccionats (Ciutat Vella de Barcelona, Girona ciutat, Olot, Palafrugell i Celrà) per fer 
front des d’infants i joves a la pandèmia. 
 
PROCEDIMENT 
 
Per fer-ho, es recolliran tres tipus de dades:  

1) Una anàlisi secundària de dades oficials i estudis en el marc de Catalunya.  
2) Un recull i anàlisi de dades quantitatives, amb mostra representativa d’infants (10-17 anys) i 

intencional amb joves (18-29 anys) i professionals.  
3) Un recull i anàlisi de dades qualitatives amb entrevistes i grups de discussió. 

 
En el teu cas et demanem col·laboració per participar en un grup de discussió. 
 
BENEFICIS 
 

A. Millorar el benestar d’infants i joves per aconseguir que el seu context comunitari esdevingui 
més organitzat i resilient per donar-los suport en aquesta o altres pandèmies.  

B. També en les comunitats estudiades, promovent i augmentant el seu capital social.  
C. En les polítiques públiques i l’acció professional com a eina de gestió i planificació 

sòcioterritorial.  
D. En la comunitat científica a partir del cos teòric i aplicat que la recerca generarà. 

 
 
 
 

http://www.udg.edu/liberi
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Cal tenir en compte que: 
 

● La teva participació és clau en la recerca, especialment durant el febrer 2022. 
● Si hi estàs d’acord, enregistrarem la trobada per a revisar el que s’ha dit i analitzar les dades. 

La gravació s'escoltarà en privat i en la transcripció s'eliminarà qualsevol dada que permeti 
identificar-te. 

● Es gravarà la informació en un arxiu on serà identificada només mitjançant un codi i número 
d'identificació, en el qual no apareixerà el teu nom. A més, aquesta informació no es 
proporcionarà a ningú fora de l'equip de recerca i es protegirà la privacitat de les teves dades. 

● Els resultats d'aquest estudi poden arribar a publicar-se en diversos formats, no obstant això, 
el teu nom o altres possibles identificadors no hi apareixeran.  

● Vetllarem perquè la teva participació en la recerca no t’ocasioni cap molèstia ni incomoditat i 
tindràs el nostre suport en tot moment.  

● La participació en aquesta investigació és voluntària. A més, has de tenir en compte que encara 
que decideixes participar-hi, podràs canviar d’opinió i deixar la recerca en qualsevol moment, 
sense donar explicacions.  

● S’assegura la confidencialitat i la protecció de les dades, segons s'estableix en la Llei 3/2018 de 
protecció de dades personals i garantia de drets digitals, i en el Reglament (UE) 2016/679 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE. 

● Si durant o després de la recerca desitges discutir els teus drets o preocupacions com a 
participant en la investigació, t’animem que contactis amb les persones referents de la 
investigació on pots trobar el contacte al final del document. 

● En finalitzar la investigació tindràs la possibilitat de tenir coneixement sobre els resultats 
d'aquesta, te’ls enviarem. 

 
Contacte: Si durant la recerca tens preguntes i dubtes, o ens vols comentar qualsevol molèstia que 
t’hagi provocat el fet de participar-hi, pots contactar amb la Carme Montserrat, la Carme Trull o la Judit 
Gallart (liberi@udg.edu o al 669 61 42 69, només habilitat per la recerca i de caire institucional). 
 
Si estàs d’acord amb els següents punts, si us plau, signa el document: 
 

● He llegit el document, he tingut l’oportunitat de fer preguntes i que aquestes se m'hagin 
respost.  

● Entenc que la informació esdevindrà anònima (sense identificadors personals).  
● Estic d’acord a què es gravi el grup de discussió. 
● Soc conscient que em puc retirar de la recerca quan vulgui, sense haver de donar explicacions.  
● Estic d’acord a participar voluntàriament en aquesta recerca. 

 
Nom i cognoms  Signatura  Data 

 
 
 

 

mailto:liberi@udg.edu
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k) MODEL DE CONSENTIMENT INFORMAT PER NOIS I NOIES MENORS DE 18 ANYS 

INFANTS, JOVES I COMUNITATS RESILIENTS: IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE PRÀCTIQUES SOCIALS I 

EDUCATIVES PER A FER FRONT A LA PANDÈMIA 

 

FULL DE CONSENTIMENT INFORMAT 

 

Estem fent una recerca per conèixer quines experiències o programes van haver-hi en el vostre poble 

o ciutat per ajudar als infants i joves durant la pandèmia, especialment durant el temps que vau 

estar en confinament. També si vosaltres vau participar en ajudar a altres persones. Pensem que 

podem aprendre d’aquestes experiències i estar més preparats per al futur.  

Us demanem que participeu al grup de discussió organitzat per la Universitat de Girona, on també hi 

haurà nois i noies que hagin assistit a la pràctica [inserir nom de la pràctica].  

• La vostra participació és molt important per a aquesta investigació; ens interessa la vostra 

opinió. 

• El vostre nom no apareixerà en cap informe. 

• Les aportacions al grup de discussió les guardarà i analitzarà l'equip de recerca per obtenir-ne 

els resultats. Un cop s’acabi el projecte, s’eliminaran. 

• Durant la vostra participació podreu fer preguntes a l’equip de recerca.  

• Ens assegurarem que la vostra participació en aquesta recerca sigui positiva i agradable per a 

vosaltres i que tingueu el suport que necessiteu. 

• La vostra participació és voluntària, no cal que participeu si no voleu. A més podeu canviar 

d’opinió i deixar la recerca en qualsevol moment, sense explicació. 

• Quan finalitzi la recerca enviarem els resultats al [inserir nom de l’entitat de la pràctica] perquè 

en pugueu estar informats. 

• Es garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades, d'acord amb les lleis i normatives. Si 

en algun moment voleu discutir els vostres drets o inquietuds com a participant de la recerca, 

us recomanem que us poseu en contacte amb l'equip de recerca. Podeu escriure a Carme Trull 

o Judit Gallart a liberi@udg.edu, trucar o enviar un WhatsApp al +34 669 61 42 69. 

Si esteu d'acord amb els punts següents, us demanem que signeu aquest document: 

• He llegit aquest document, he tingut l'oportunitat de fer preguntes i de rebre les respostes. 

• Entenc que la informació serà anònima (el meu nom no apareixerà enlloc). 

• Soc conscient que puc retirar-me en qualsevol moment, sense haver de donar explicacions. 

 

Nom i cognoms Signatura Data 

 



 

                 Projecte Infants, Joves i Comunitats resilients                                                  54 
 

l) MODEL DE CONSENTIMENT INFORMAT PER PARES I MARES DE NOIS I NOIES MENORS DE 14 

ANYS I DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 

INFANTS, JOVES I COMUNITATS RESILIENTS: IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE PRÀCTIQUES SOCIALS I 

EDUCATIVES PER A FER FRONT A LA PANDÈMIA 

 

FULL DE CONSENTIMENT INFORMAT PELS PARES I MARES 

 

Estem fent una recerca per conèixer quines experiències o programes van haver-hi en el vostre poble 

o ciutat per ajudar als infants i joves durant la pandèmia, especialment durant el temps que van 

estar en confinament. Pensem que podem aprendre d’aquestes experiències i estar més preparats 

per al futur.  

 

Us demanem si accepteu que el vostre fill o filla participi al grup de discussió organitzat per la 

Universitat de Girona, que estarà dirigit a nois i noies que han format part de la pràctica [inserir nom 

de la pràctica]. 

 

● La participació dels infants i adolescents és molt important per a aquesta investigació; ens 

interessa la seva opinió. 

● El seu nom no apareixerà en cap informe. 

● Les aportacions al grup de discussió les guardarà i analitzarà l'equip de recerca per obtenir-ne 

els resultats. Un cop s’acabi el projecte, s’eliminaran. 

● Ens assegurarem que la seva participació en aquesta recerca els sigui positiva i agradable i que 

tinguin el suport que necessitin. 

● La seva participació és voluntària, per tant també se’ls demanarà el consentiment. A més 

poden canviar d’opinió i deixar la recerca en qualsevol moment, sense explicació. 

● Quan finalitzi la recerca enviarem els resultats al [inserir nom de l’entitat de la pràctica] perquè 

en pugueu estar informats. 

● Es garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades, d'acord amb les lleis i normatives. Si 

en algun moment voleu discutir els vostres drets o inquietuds com a pare, mare o tutor, us 

recomanem que us poseu en contacte amb l'equip de recerca. Podeu escriure a Carme Trull o 

Judit Gallart a liberi@udg.edu, trucar o enviar un WhatsApp al +34 669 61 42 69. 

 

Si esteu d'acord amb els punts següents, us demanem que signeu aquest document: 

 

● He llegit aquest document, he tingut l'oportunitat de fer preguntes i de rebre les respostes. 

● Entenc que la informació serà anònima (el nom de l’infant o adolescent no apareixerà enlloc) 

i que es pot retirar en qualsevol moment, sense haver de donar explicacions. 

 

Nom i cognoms Signatura Data 

 

 


