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PRÒLEG

Aquest estudi, divulgat i promogut per la Càtedra d’Infància i 
Adolescència de la Universitat Politècnica de València, és una 
mostra més del treball i compromís d’aquesta amb la formació, 
la investigació i la transferència de coneixement, però sobretot 
amb la visibilització de la infància i l’adolescència com a ciuta-
dania activa i de ple dret, procurant implementar metodologies 
de treball que les  tinguen en compte. Fomentar una cultura de 
participació on la veu dels xiquets, xiquetes i adolescents siga 
tinguda en compte en tot allò que els concernisca, i és difícil 
pensar què pot existir que no ho faça. La seua consideració com 
a subjectes de dret enfront d’objecte de protecció és subjacent 
als treballs i a l’enfocament d’aquests de la Càtedra. 

En aquesta ocasió, el focus s’ha posat en l’actual crisi sanità-
ria i en les preocupacions que ells i elles han manifestat sobre 
aquest tema; així doncs, escoltar-los ha sigut una màxima que, 
a més, legitima les conclusions extretes. Aqueixa escolta, reco-
llida a través d’una treball previ en forma de qüestionaris, s’ha 
realitzat a través de les estructures més pròximes, els Consells 
Municipals d’Infància. És innegable que la pandèmia ha suposat 
un impacte en les seues vides, i això ha generat, amb tota se-
guretat, experiències vitals, si més no, singulars. Tot el que està 
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i ha estat ocorrent al seu voltant els afecta, i aqueixa afectació 
ha de tindre les menors conseqüències nocives per a ells i elles, 
per la qual cosa tenim l’obligació d’actuar. Actuar hui, actuar 
ja, és la millor manera d’afrontar l’impacte de la pandèmia en 
els xiquets, xiquetes i adolescents, i sempre sota la màxima de 
l’equitat.

Aquest estudi ens ha permés escoltar les seues veus, l’ali-
ment que ha de nodrir les accions socials. Les preguntes i reco-
manacions dels qui han dut a terme l’estudi, inferides de les re-
flexions dels xiquets, xiquetes i adolescents, ofereixen un marc 
de treball que no ha de ser obviat per les polítiques públiques, 
ni per la societat en el seu conjunt. Aquest treball considera el 
dret que se’ls escolte però sobretot demostra que ens aniria 
molt millor si es fera així.

Rosa Molero
Direcció General d’Infància i Adolescència.
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Generalitat Valenciana
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RESUM

La present investigació posa en relleu el principi de globalitat 
de la infància i l’adolescència i analitza la multiplicitat d’aspectes 
que afecten la seua vida quotidiana i atenent el conjunt de ne-
cessitats físiques, afectives i socials, derivades d’aquest període 
actual de pandèmia. Això no obstant, el principi transversal so-
bre el qual informa aquest estudi ha sigut el dret de participació 
dels xiquets, xiquetes i adolescents. En aquest sentit, el treball 
té com a pretensió valorar-ne les manifestacions, donar-los veu, 
i que certament se’ls tinga presents a l’hora de prendre deci-
sions que els afecten. Per a aquest fi, s’ha dissenyat un treball 
qualitatiu en què s’arrepleguen les manifestacions directes de la 
infància i l’adolescència provinent de la consulta efectuada a tra-
vés d’un qüestionari confeccionat ad hoc als seus representants 
en els consells locals d’infància i adolescència de la Comunitat 
Valenciana.

La referida consulta s’estructurà sobre la base de quatre 
àrees d’estudi definides en la investigació, a saber: Adaptació 
General (AG), Educativa i Satisfacció familiar (ES), Emocional (E) i 
Motivació / Voluntat / Necessitat (MVN). Hi participaren 17 con-
sells amb un total de la mostra de 127 participants i es consul-
taren 39 consells.
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D’altra banda, és important ressaltar que tot el projecte ha 
estat elaborat, en les diferents fases, des d’un enfocament in-
terdisciplinari, atès que l’equip de treball es conformà per un 
grup d’experts professionals de l’àrea del dret, la pedagogia, la 
psicologia i l’educació social, amb la finalitat d’arreplegar en les 
conclusions les diferents perspectives que es derivaren de les 
manifestacions dels xiquets, xiquetes i adolescents.

La finalitat última d’aquest estudi és servir de guia o orien-
tació en l’elaboració i el desenvolupament de les futures línies 
d’acció que en relació amb la infància i l’adolescència adopte 
la Generalitat Valenciana, prenent sempre com a eix vertebra-
dor la perspectiva dels seus drets, així com fomentar la visibili-
tat d’aquest col·lectiu de ciutadans i ciutadanes menors d’edat. 
Paral·lelament a aquest objectiu, la investigació també té el pro-
pòsit d’incitar a la reflexió sobre el concepte salut amb què les 
polítiques públiques han abordat l’actual crisi sanitària, per a 
convidar a redescobrir una noció més àmplia i omnicompren-
siva d’aquest terme, en què tinga cabuda la idea essencial de 
garantir el desenvolupament integral de la infància i adolescèn-
cia en el seu camí cap a l’edat adulta, per a preveure mals futurs 
derivats de la present situació per la qual travessen.

Paraules clau: infància, adolescència, drets de la salut, fu-
tur, visibles, mirades, accions, adaptació, reflexió, necessitat, 
Covid-19, pandèmia.
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ABSTRACT

The research highlights the principle of globality of Childhood 
and Adolescence, analyzing the multiplicity of aspects that af-
fect their daily life and attending to the set of physical, affective 
and social needs, derived from this current period of pandemic. 
However, the transversal principle of this study has been the 
right of participation of children and adolescents. In this sense, 
it is intended to value their manifestations, give them a voice, 
and that they are certainly kept in mind when making decisions 
that affect them. To this end, a qualitative study has been desig-
ned in which the direct manifestations of childhood and adoles-
cence are collected from the consultation carried out, through 
a questionnaire prepared ad hoc, to their representatives in the 
Local Councils for Children and Adolescence of the Valencian 
Community.

The referred consultation was structured on the basis of four 
study areas defined in the research, namely: General Adaptation 
(GA), Educational and Family Satisfaction (ES), Emotional (E), 
and Motivation / Will / Need (MVN). 17 councils have participat-
ed with a total sample of 127 participations in the study and 
39  councils have been consulted.
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On the other hand, it is important to note that the entire 
project has been developed, in its different phases, from an 
interdisciplinary approach, since it was made up of a group of 
professional experts from the area of   law, pedagogy, psychology 
and social education., in order to collect in the conclusions the 
different perspectives that will be derived from the manifesta-
tions of children and adolescents.

The ultimate purpose of this study is to serve as a guide 
or orientation in the elaboration and implementation of future 
lines of action that the Generalitat Valenciana adopts in relation 
to childhood and adolescence, always taking as the backbone 
the perspective of their rights, as well as promoting the visibil-
ity of these development groups. Parallel to this objective, the 
research also has the purpose of encouraging reflection on the 
health concept with which public policies have been addressing 
the current health crisis, thereby inviting to rediscover a broader 
and more comprehensive notion of said term, in which the es-
sential idea of   guaranteeing the integral development of child-
hood and adolescence on their way to adulthood has a place, 
preventing future ills derived from the present situation they are 
going through.

Keywords: childhood, adolescence, health rights, future, vis-
ible, looks, development and health, actions, adaptation, reflec-
tion, need, Covid-19, pandemic.
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INTRODUCCIÓ

La Càtedra d’Infància i Adolescència té com a finalitat la promo-
ció i el desenvolupament, des d’un enfocament interdisciplinari, 
d’activitats de formació, d’investigació i de divulgació i transfe-
rència del coneixement sobre la infància i l’adolescència que 
faciliten:

• Als professionals i estudiants universitaris, les habilitats 
i competències per al seu acompliment actual o futur, 
respectivament.

• Als investigadors, el desenvolupament de línies d’investigació 
i projectes i, si és el cas, l’elaboració de tesis doctorals.

• A les administracions públiques, la formació contínua del seu 
personal i l’assessorament en polítiques públiques.

• A la societat, la divulgació dels drets (i la seua violació) d’un 
col·lectiu tan vulnerable com són els xiquets, les xiquetes i els 
i les adolescents i, en general, la sensibilització i mobilització 
social en pro de la infància i l’adolescència.

Entre les activitats d’investigació i de divulgació i transfe-
rència del coneixement que la Càtedra té encomanades, cal 
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destacar el desenvolupament de línies d’investigació i la promo-
ció d’estudis que faciliten la transferència i divulgació del conei-
xement. El treball de recerca interdisciplinari que ara es presen-
ta s’emmarca en els àmbits d’intervenció esmentats.

Efectivament, la Càtedra d’Infància i Adolescència, preocu-
pada per la situació de la infantesa i l’adolescència en l’actual 
crisi sanitària, es proposà elaborar un estudi d’investigació en 
què els xiquets, xiquetes i adolescents foren els autèntics prop-
tagonistes, amb la finalitat de conèixer-ne de manera directa les 
preocupacions, dificultats, anhels i il·lusions en aquesta època 
tan convulsa.

La referida investigació, atesa la seua envergadura, es de-
senvoluparà en successives etapes. El present estudi s’emmar-
ca, doncs, al si de l’esmentat procés i representa únicament la 
primera de les fases. S’hi efectua una aproximació a la coneguda 
com nova realitat, en què ens trobem immersos derivada de la 
pandèmia provocada per la Covid-19, i com aquesta ha afectat 
i està afectant el present i el futur de la infància i l’adolescència 
i els seus drets.

Per consegüent, en aquest primer estudi el punt de parp-
tida ha consistit en la recollida de manifestacions directes de 
xiquets, xiquetes i adolescents, que voluntàriament han volgut 
intervenir-hi. La seua participació, el seu dret a ser sentits i es-
coltats, és el principi rector que guia i inspira tota la investigació. 
D’aquesta manera, els xiquets, xiquetes i adolescents no són 
considerats com a mer objecte de l’estudi, sinó com a subjectes, 
en primera persona, protagonistes d’aquest.

A l’hora de seleccionar la mostra, s’optà per comptar amb 
la participació dels representants de la infància i l’adolescèn-
cia en els diferents consells locals d’infància de la Comunitat 
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Valenciana. Aquests consells són (o haurien de ser) la plasmació 
del dret de participació dels xiquets, xiquetes i adolescents en la 
vida pública local. Per això, no resulta fútil l’elecció d’aquest grup 
en particular de xiquets, xiquetes i adolescents, que represen-
ten els iguals de les seues ciutats i municipis, i que treballen àr-
duament perquè la seua visió i aportacions es tinguen en comp-
te en les polítiques municipals i hi incidisquen i repercutisquen 
de manera activa.

Per tant, en tractar-se el Consell Local d’Infància d’un dels 
òrgans de participació ciutadana de la infantesa i l’adolescència 
per excel·lència que té per finalitat proposar solucions alternati-
ves a les problemàtiques que afligeixen xiquets, xiquetes i ado-
lescents, l’equip investigador considerà de summa importància 
dedicar-ne el primer dels informes a plasmar les idees, anhels, 
crítiques, pors i valoracions que aquests grups organitzats de 
persones menors d’edat tenen respecte a les seues vivènci-
es durant l’època de confinament, tot això d’acord amb el seu 
mandat representatiu i amb el fet que desenvolupen una labor 
transmissora de la veu de la infància i l’adolescència que resi-
deix en els seus municipis i entorns.

Som conscients que queden molts altres grups de xiquets, 
xiquetes i adolescents als quals també haurem de donar veu 
en posteriors treballs, i que presenten realitats i situacions di-
verses. D’aquesta manera, s’anirà ampliant tota aquesta realitat 
per la qual travessa la nostra infància i joventut en tota la seua 
heterogeneïtat.

La transcendència que s’ha pretès donar a la participació 
dels xiquets, xiquetes i adolescents en aquesta i en successi-
ves investigacions està d’acord amb la mateixa Convenció sobre 
els Drets de l’Infant, de 1989, que estableix com un dels seus 
quatre principis bàsics, al costat de la no-discriminació (art. 2), 
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l’interès superior de l’infant (art. 3) i la garantia de la seua super-
vivència i desenvolupament (art. 6), el dret a la participació (art. 
12). En concret, la Convenció reconeix el dret del xiquet i la xi-
queta a expressar-ne l’opinió lliurement i a ser escoltat en tots 
els assumptes que els concerneixen, i evidentment totes les ac-
tuacions que es duguen a terme des de les administracions púu-
bliques respecte a ells els afecten. I per si això fora poc, a més, 
prescriu que aquestes opinions han de ser preses en conside-
ració en la seua justa mesura. En el mateix sentit, l’actual Llei 
valenciana 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de 
drets i garanties de la infància i l’adolescència, estableix també 
com un dels seus principis rectors la participació activa i directa, 
tant individual com col·lectiva, de la infància i de l’adolescència 
en tots els assumptes que els concerneixen (art. 3.6).

I aquest és, precisament, l’objectiu del present estudi: que la 
seua opinió siga presa en consideració, tant per les administra-
cions públiques com per les diverses entitats que treballen en 
favor de la infància i l’adolescència, a l’hora de prendre decisions 
que es traduïsquen en polítiques públiques o projectes per a 
aquestes.

L’estudi es fonamenta, a més, igual que els plans d’infància 
municipals, en el principi de globalitat de la infància i l’adoles-
cència, que els considera com un tot, i analitza la multiplicitat 
d’aspectes que afecten la seua vida diària i atenent el conjunt de 
les seues necessitats físiques, afectives i socials.

En suma, el present estudi representa una aportació en 
l’àmbit infantojuvenil, que fomenta la reflexió, la discussió i 
l’acompliment professional en les disciplines que atenguen les 
necessitats de la infància i l’adolescència.
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