
RESUM DE L’ENQUESTA DEL CONSELL DELS INFANTS D’OLOT 
ALS/LES ALUMNES DE 5è DE PRIMÀRIA DE LA CIUTAT D’OLOT. 

“VOLEM SABER COM ESTÀS? CONSELL DELS INFANTS. 

Objectius de l’enquesta. 

-Saber com es troben i com se senten els alumnes del Consell dels Infants. (5è de primària) 

-Recollir idees i propostes d’actuació per a l’Ajuntament d’Olot. 

-Que els/les alumnes de 5è puguin viure l’experiència de respondre una enquesta online i 
poder estudiar els resultats i els principals conceptes estadístics amb el retorn de les dades 
recollides. 

-Preparar una entrevista dels representants del Consell dels Infants amb l’alcalde de la ciutat. 

 

Dades generals de l’enquesta. 

Població. Alumnes de 5è de primària membres del Consell dels Infants. Total 350 alumnes. 

N (Persones que han respost l’enquesta). Total 151 alumnes. Representen el  43,1% de la 
població total. 

Dates : Del  23 d’abril al dia 5 de maig a la xarxa d’internet. 

 

RESUM DE LES RESPOSTES. 

Pregunta 1. 

Variable qualitativa amb 4 categories. 

Com estàs? 

VARIABLES FA (1) FR (2) Percentatge 
Estic molt cansat/da del confinament. Em costa molt! 7 0,05 4,6% 
Estic cansat/da però ho aguanto bé. Em costa una 
mica 54 0,36 35,8% 
Estic bé. Pensava que seria pitjor. No em costa. 66 0,44 43,7% 
Estic molt bé. Gestiono molt bé el confinament 24 0,16 15,9% 
  151 (N) 1,00 100,0% 

 

(1) Freqüència Absoluta 
(2) Freqüència relativa  (FA/N) 

 



 

Pregunta 2. 

Variable qualitativa amb 4 categories 

Fas activitats, t'has organitzat el dia? 

VARIABLES FA FR Percentatge 
No! No tinc cap ordre 5 0,03 3,3% 
Vaig fent coses amb un cert ordre però no tinc horari 60 0,40 39,7% 
Tinc un horari però no el segueixo sempre. 55 0,36 36,4% 
Tinc un horari per a cada dia amb activitats diferents i el 
segueixo. 31 0,21 20,5% 
  151 1,00 100,0% 
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Pregunta 3. 

Variable qualitativa amb 5 categories. És de multielecció, els enquestats poden triar més d’una 
resposta i per aquest motiu el percentatge suma més del 100%. La majoria de participants han 
contestat més d’una opció. 

Estàs en contacte amb altres persones més enllà de les que viuen amb tu? Pots triar més 
d'una opció! 

VARIABLES FA FR Percentatge 
No. Només parlo i em relaciono amb les persones que viuen amb mi. 23 0,15 15,2% 
Parlo a més a més amb els/les tutors/es de la meva escola per 
internet. 83 0,55 55,0% 
Parlo amb companys/es a través dels jocs per internet 67 0,44 44,4% 
Parlo amb companys/es a les trobades amb els de la classe. 70 0,46 46,4% 
 Estic en contacte amb molta gent per les xarxes o internet. 66 0,44 43,7% 
  309 2,05 204,6% 
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Pregunta 4. 

Variable qualitativa amb 4 categories. 

Com et sents? 

VARIABLES FA FR Percentatge 
No tinc ganes de fer res. 5 0,03 3,3% 
Em costa concentrar-me per fer les coses que em proposen. 28 0,19 18,5% 
Vaig fent les coses que em proposen els de casa i des de l'Escola 92 0,61 60,9% 
Estic sempre enfeinat/da. Faig les coses que em proposen i coses que 
m'invento. 26 0,17 17,2% 
  151 1,00 100,0% 

 

 

 

Pregunta 5. 

Variable qualitativa amb 2 categories. 

T'espanta la situació que estem vivint per culpa del Coronavirus? 

VARIABLES FA FR Percentatge 
SÍ 75 0,50 49,7% 
NO 76 0,50 50,3% 
  151 1,00 100,0% 
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Pregunta 6. 

Pregunta oberta d’opinió. 

Què és el que més et preocupa de la situació que estem vivint? En coses que t'afecten a tu 
i als teus? 

Resum de les aportacions de les persones enquestades. 

El més destacat és la preocupació per a la salut.La majoria de respostes fan referència a aquest 
aspecte. La por al contagi de familiars és molt alta, especialment pel que fa referència als avis i 
a les iaies. També destaca la por a la mort, tant pel que fa referència a un mateix com, 
sobretot, a familiars especialment de nou els avis i les iaies.  

Algunes de les persones enquestades expressen la preocupació i la tristesa per la mort de 
familiars. 

Ens menys mesura també hi ha una preocupació per poder tornar a la normalitat i per manca 
de contacte amb familiars, sobretot els avis i les iaies i amb els amics. 

Pregunta 7. 

Pregunta oberta d’opinió. 

Què és el que més et preocupa de la situació que estem vivint? Pensa en coses que afecten 
a d'altres persones. 

Resum de les aportacions de les persones enquestades. 

Els dos temes que més preocupen a les persones enquestades són, per una banda la 
preocupació per la gent que està malalta o per les morts en moltes famílies i per l’altra les 
conseqüències econòmiques i com a resultat els problemes de feina, d’atur...  
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També destaca la preocupació per les persones en situacions extremes com els sensesostre o 
les famílies que no tenen accés a l’aliment o que tenen habitatges petits i poc preparats. 

Una altra de les preocupacions que també s’anomena en varies ocasions és per als 
professionals que han de treballar i que corren risc de contagi sobretot es fa referència al 
personal sanitari.  

Cal destacar la preocupació per por a no trobar una solució mèdica per a aquesta malaltia. 

 

Pregunta 8. 

Variable qualitativa amb 4 categories. 

Tens connexió a internet? Et pots connectar per fer video-trucades o per rebre mails, per 
fer deures, per jugar, ...? 

VARIABLES FA FR Percentatge 
Sí, des del primer dia que ens varen confinar 142 0,94 94,0% 
Sí, vaig estar uns dies sense però al final en tinc. 6 0,04 4,0% 
Sí, fa molt poc que tinc connexió a internet 2 0,01 1,3% 
No 1 0,01 0,7% 
  151 1,00 100,0% 
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Pregunta 9. 

Pregunta oberta d’opinió. 

Tens alguna pregunta per a l’alcade? 

Resum de les preguntes proposades per les persones enquestades. 

-Com veus el futur d’Olot després de la COVID-19 

-Quan tornarem a fer vida normal. Quan tornarem a l’escola? 

-Què fa l’Ajuntament per ajudar a les persones que han perdut la feina o als negocis que han 
hagut de tancar, ... ? 

-Treballes des de casa? Com ho fas? 

-Què és el que més li preocupa d’aquesta situació. 

-Es podran fer Casals d’Estiu? 

-Què farà a partir d’ara per protegir-nos de futures pandèmies. 

-Passarem de curs o continuarem en el mateix? 

 

Pregunta 10. 

Pregunta oberta d’opinió. 

Tens alguna idea o proposta per millorar la situació de les persones a la nostra ciutat en 
aquests moment complicats? 

Resum de les propostes proposades per les persones enquestades. 

- Inventar un desinfectant perquè ningú més agafi la malaltia. 

-Flexibilitzar el pagament d’impostos. 

-Fer videotrucades a la gent que està sola. 

-Donar menjar i altre material a la gent que no en té. 

-Que hi hagi connexió a internet per a tothom. 

-Donar feina de desinfecció a les persones que estan  a l’atur o que ha perdut la feina. 

 

 

 



Pregunta 11. 

Variable qualitativa amb 2 categories. 

T'ha agradat contestar l'enquesta?  

VARIABLES FA FR Percentatge 
SÍ 149 0,99 98,7% 
NO 2 0,01 1,3% 
  151 1,00 100,0% 

 

 

CONCLUSIONS. 

En general  el tema que més preocupa a les persones enquestades és la situació de salut i benestar tant 
de les seves famílies com de la resta de persones de la ciutat. Tot i això, la majoria d’enquestats s’han 
organitzat, tenen contacte amb diferents persones tant de l’escola com d’entorn familiar i d’amistat i 
estan bé dins la situació que es viu. Hi ha una preocupació molt especial sobretot pels avis i les iaies. 

Si tenim en compte la MODA (Anomenem moda al valor de la sèrie estadística de major freqüència 
absoluta) de les diferents preguntes podem dibuixar el següent perfil de persona enquestada. 

Alumne/a de 5è de primària de la ciutat d’Olot que participa en el Consell dels Infants 
d’Olot. Està bé, no li costa el confinament i pensava que seria pitjor. Va fent coses amb un 
cert ordre però no té un horari fixe. Per les xarxes està en contacte sobretot amb el seu/va 
tutor/a però també amb els companys de classe. Va fent les coses que li proposen a casa i 
també les de l’escola. No li espanta la situació que vivim tot i que no està tranquil/.la.  Té 
connexió des del primer dia del confinament  i la utilitza. Li ha agradat contestar l’enquesta. 

Cal tenir en compte que aquest enquesta s’ha fet arribar a través de les xarxes i dels Tutors/es dels 
diferents centres i per tant és lògic que les preguntes 3 i 8 destaquin el resultats d’estar en contacte 
amb el tutor/a (pregunta 3) i que tingui connexió (pregunta 9) 
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