BUIDATGE ENQUESTA
“T’interessen temes com…”
En aquest document es presenta el buidatge de temes d’interès, sorgits del debat
entre els vocals del CIJLP (Consell d’Infants i Joves de la Palma). Un cop detectats,
decideixen elaborar una enquesta (anònima) per saber l’interès, per ordre de
preferència, que els adolescents i joves tenen en relació.
El títol escollit és “T’interessen temes com...” i seguidament apareixen 6 temes a
valorar en un escala del 0 al 10. Els temes escollits són: sexisme, bullying,
LGTBIQfòbia, sexualitat i intimitat, drogues i vandalisme.
L’enquesta, de manera més significativa, s’ha compartit per les vocals del
Consell de 1r d’ESO als seus grups classe per Whatsapp (grup classe A de 23
alumnes i grup classe B de 22 alumnes) de l’INS Can Margarit, INS de referència
del municipi de la Palma de Cervelló.
En un període de 15 dies s’han rebut 52 respostes. Si tenim en compte el
nombre d’alumnes a qui s’ha compartir l’enquesta (55 alumnes) amb el nombre de
participacions, l’enquesta ha sigut un èxit, obtenint un 94,54% de la participació.
A continuació, exposem els resultats d’una manera molt senzilla, visual i gràfica.
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En aquesta taula, podem observar l’interès que desperta cada tema en el grup diana
(per ordre en l’enquesta). Els percentatges exposats són el còmput dels valors
compresos de 7 a 10, entesos com a valors d’interès entre alt i molt alt.

Seguidament, en la gràfica següent s’exposen els temes ordenats percentualment
de més a menys interès.

Com es pot observar tots els temes han estat considerats com a rellevants pel
grup diana, és a dir, cap tema, en la seva totalitat, ha quedat en valors inferiors a 5,
o percentualment, per sota del 50% d'interès.

En resum, sobre les dades obtingudes cal apuntar que en la franja d’edat
compreses entre 12 i 13 anys (1r d’ESO) es detecta un interès més alt en temes
de “sexualitat i intimitat”, així com de “sexisme” i “LGTBIQfòbia”.

Per últim, com a proposta de millora de cara properes edicions, es desconeix si
l’alumnat (participant) l’ha pogut passar als grups C i D de 1r d’ESO, en aquest cas
resultaria el 47,27%. Cal procurar en properes enquestes que tot l’alumnat del
curs pugui participar (p.e. a través del contacte entre delegats/des i
subdelegats/des o altres vies viables considerades).

Des de joventut es valora fer més difusió a altres cursos, així com també per
altres vies i xarxes socials que es gestionen (Facebook i Intagram, sobretot),
contemplant l’ítem de l’edat dels participants, per tal d’extreure conclusions més
significatives en una mostra més gran, així com els interessos segons les
franges d’edat.

