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INDICADORS BENESTAR INFANTIL  
 
Actualització octubre  2020 
 
1. EDUCACIÓ 
 

Percentatge de població de 18-24 anys que ha completat com a màxim la primera etapa de 
secundaria i no segueix cap estudi o formació 
 
33,3% (any 2010) 
Font: CRES. Joventut d’Andorra 2010. 

 

Percentatge d’alumnes que als 12 anys d’edat han completat l’educació primària 
 
92,4% (curs 2017-2018)  
Font: Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. Alumnes per edat a 31/12/2017. Elaboració pròpia. 

 

Percentatge d’alumnes que es graduen en Educació Secundària Obligatòria 
 
88,3% (curs 2003-2004) 
Font: CRES. Itinerari formatiu i inserció laboral dels joves d’Andorra. Promoció 2003-2004 segona ensenyança / 
educació secundària obligatòria 

 

Taxa d’escolarització als 3 anys 
 
94% (curs 2017-2018)  
Font: Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. Alumnes per edat a 31/12/2017. Departament d’Estadística. 
Elaboració pròpia. 

 

Despesa pública en educació en percentatge del PIB 
 
3,7% (any 2018) / aportació d’Andorra 2,6% 
Font: Departament d’Estadística 

 

Despesa en ajudes a l'estudi per a l'ensenyament no superior  
 
Import liquidat: 1.397.007 €. Sol·licituds atorgades: 1.623. Nombre d’ajudes:  3.751 (any 
2017) 
Font: : Departament d’Estadística.  

 

Percentatge d’alumnes amb necessitats educatives especials integrats en centres ordinaris 
sobre el total d’alumnes amb necessitats especials 
 
97% (any 2019)  
Font: Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. Memòria any 2018. Elaboració pròpia 

 
 
Rendiment mitjà de les capacitats de lectura als 15 anys 
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2. SALUT I SEGURETAT 
 

Percentatge de nens/es que han estat alimentats amb llet materna els primers mesos de vida 
 
66% (any 2004) 
Font: Ministeri de Salut, Benestar, Família i Habitatge. Enquesta Nacional de salut infantil. Andorra 2004. 

 

Percentatge de nens/es amb obesitat o sobrepès 
 
4,4% maternal mitjans, 10,6% primer primària, 14,6% sisè primària (curs 2017-2018)  
Font: SAAS. Servei de Salut escolar 

 

Percentatge de nens/es de 3 a 14 anys que es renten les dents almenys dues vegades al dia 
 
77,9% (any 2014) 
Font: CRES. Observatori segon semestre 2014 

 

Percentatge de nens/es de 1 a 14 anys que esmorzen més d’un vas de llet i/o fruita o suc 
 
87,8% (any 2014) 
Font: CRES. Observatori segon semestre 2014 

 

Nombre total de nens/es de 0 a 17 anys morts en accidents de trànsit el darrer any 
 
0 (any 2019)   
Font: Cos de Policia d’Andorra 

 

Percentatge de nois/es de 14 a 17 anys que declaren que han tingut relacions sexuals sense 
protecció (preservatiu) en els darrers 12 mesos 
 
8,6% (any 2010) 
Font: CRES. Enquesta sobre la joventut i l’adolescència 2010 

 

Percentatge de població de 14 a 18 anys que declaren haver consumit begudes alcohòliques 
en els darrers 30 dies 
 
61,6% (any 2009)  
Font: Ministeri de Salut i Benestar. Govern d’Andorra. Enquesta nacional sobre les drogues a l’alumnat de Segona 
Ensenyança, Batxillerat i Formació Professional. Curs 2008-2009. 

 

Percentatge de població de 14 a 18 anys que declaren haver consumit haixix/ marihuana en 
els darrers 30 dies 
 
20,8% (any 2009)  
Font: Ministeri de Salut i Benestar. Govern d’Andorra. Enquesta nacional sobre les drogues a l’alumnat de Segona 
Ensenyança, Batxillerat i Formació Professional. Curs 2008-2009. 
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Percentatge de població de 14 a 17 anys que declaren haver consumit drogues il·legals en 
els darrers 12 mesos 
 
11,9% (any 2010) 
Font: CRES. Enquesta sobre la joventut i l’adolescència 2010 

 

Població de 0 a 17 anys valorada per la CONAVA 
 
257 menors (1,9% dels menors d’edat) (any 2019)  
Font: Departament d’Afers Socials 

 

*Visites de menors de 1 a 10 anys que han acudit al Servei de Salut Mental 
 
189 primeres visites (any 2017) 
Font: Ministeri de Salut   

 

Percentatge d’infants escolaritzats de 4 anys que han rebut la vacunació per la diftèria-
tètanus-tos ferina (DTPa) 
 
99,5% 3 dosis, 96,3% 4 dosis (any 2018) 
Font: Ministeri de Salut  

 
 

Població de 14 a 18 anys que declara haver consumit tabac durant els darrers 30 dies  

 
*Població de 0 a 14 anys amb trastorns mentals patits en els darrers 12 mesos i 

diagnosticats per un metge.  
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3. BENESTAR MATERIAL 
 

Risc de pobresa o exclusió social 
 
14% (any 2018)  
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 

Percentatge de població menor de 18 anys en risc de pobresa (viuen en llars amb una despesa 
per sota del 60% de la mediana nacional) 
 
11,9% (any 2018) Desprès de prestacions socials 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 

Percentatge de població menor de 18 anys que viuen en llars amb molt baixa intensitat 
laboral  
 
0,3% (any 2018) 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 

Percentatge de població menor de 18 anys que es troben en situació de privació material 
severa 
 
4,2% (any 2018) 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 

Llars que no poden fer front a una despesa imprevista  
 
71,6% llars amb un adult amb nens dependents / 37,5% llars amb dos adults o més amb nens 
dependents (any 2018)  
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 

*Llars amb menors que no es poden permetre pagar una setmana de vacances a l’any fora 
de casa  
 
27,2% llars amb un adult amb nens dependents / 14,5% llars amb dos adults o més amb nens 
dependents (any 2018)  
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 

*Risc de pobresa en llars amb menors i amb adults en edat laboral ocupats 
 
11,6% (any 2015) 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades originals de l’Enquesta de Pressupostos Familiars. 

 

Prestacions per fill a càrrec  
 
Import: 1.145.203 € (0.042 PIB). Nombre d’ajuts: 643; 1133 fills beneficiaris (any 2018) 
Font: Dades del Departament d’Afers Socials, tractades pel Departament d’Estadística. 
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Índex de desigualtat (S80/S20) 
 
5,3% (any 2018) Total població 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 
 
 
 

Població menor de 18 anys que viu en llars que pateixen pobresa crònica (renda per sota del 
60% de la mediana nacional durant almenys tres de quatre anys) 
 
Llars amb menors de 18 anys que no poden fer front a una despesa imprevista  
 
Llars amb menors de 18 anys que no es poden permetre pagar almenys una setmana de 
vacances a l’any 
 
Índex de desigualtat (s80/s20) en població menor de 18 anys. Ratio 
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4. ENTORN FAMILIAR I SOCIAL 
 

*Percentatge de nens/es de 0 a 17 anys que estan exposats al fum del tabac a casa més d’una 
hora al dia 
 
1,1% (any 2014) 
Font: CRES. Observatori segon semestre 2014 

 

*Nombre de biblioteques per cada 10.000 nens/es de 0 a 17 anys 
 
6,8% (any 2018)  
Font: Departament d’Estadística. Xarxa de biblioteques d’Andorra. Elaboració pròpia.  

 

*Llars amb menors que tenen connexió a Internet a casa 
 
95,4% (any 2018) 
Font: CRES. Observatori primer semestre 2018. 

 

*Llars amb menors amb una superfície de l’habitatge de menys de 15 m2 per persona 
 
1,2% (any 2015) 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades originals de l’Enquesta de Pressupostos Familiars facilitades pel 
Departament d’Estadística 

 

*Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que declaren que poden parlar dels seus 
problemes amb la seva família 
 
83,8% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

*Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que consideren que quan parlen, la seva família 
els escolta 
 
92,2% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

*Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que acostumen a estar amb els seus amics o 
amigues fora de l’escola almenys una vegada a la setmana 
 
89,5% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 
 

Població menor de 18 anys que viu en llars que manifesten tenir “goteres, humitats en parets, 
terra, sostres o fonaments, o podridura en terres, marcs de finestres o portes”. 
 

Població de 0 a 14 anys que viuen en zones on escassegen molt les zones verdes. 
 

+ Llars amb nens que pateixen problemes de contaminació i altres ambientals 
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5. INFANCIA VULNERABLE 
 

Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que declaren haver estat colpejats, patejats o 
empesos a l’escola/institut alguna vegada durant el curs 
 
24% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

*Població d’11 a 16 anys víctimes de violència física o psíquica en l’àmbit escolar 
(identificats per la policia)  
 
31 menors = 62 casos per cada 10.000 nens/es (any 2019)  
Font: Servei de Policia; Departament d’Estadística. Elaboració pròpia. 

 

Població menor de 18 anys víctimes de violència en l’àmbit familiar (identificats per la policia)  
 
19 menors = 14 casos per cada 10.000 nens/es (any 2019)  
Font: Servei de Policia; Departament d’Estadística. Elaboració pròpia. 

 

Població menor de 18 anys víctima de delictes contra la llibertat sexual 
 
18 menors = 14 casos per cada 10.000 menors (any 2019) 
Font: Servei de Policia 

 

Percentatge de mesures d’internament de menors infractors respecte el total de mesures 
educatives imposades pels tribunals en aplicació de la Llei qualificada de la responsabilitat 
penal de les persones menors d’edat 
 
0 % (any 2019) 
Font: Ministeri de justícia i Interior 

 

Mesures educatives imposades pels tribunals (Llei qualificada de la responsabilitat penal de 
les persones menors d’edat)  
 
20 mesures = 26,6 per cada 10.000 persones de 12 a 20 anys (any 2019) 
Font: Ministeri de Justícia i Interior 

 

Nombre de naixements per cada 1.000 nenes de 15 a 17 anys 
 
0,8 (any 2019)  
Font: Departament d’Estadística. Censos parroquials dels Comuns. Demografia i població. Elaboració pròpia. 
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Menors de 18 anys beneficiaris d’ajuts econòmics ocasionals   
 
497 (any 2018) 
Font: Dades del Departament d’Afers Socials, tractades pel Departament d’Estadística 

 

Percentatge de nens en acolliment familiar en relació amb el total dels nens acollits 
 
44,4% (any 2019)  
Font: Ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut. Elaboració pròpia. 

 
 

Mesures de protecció a la infància (expedients de guarda i tutela a 31 de desembre) 

 
Població menor de 18 anys víctima de delictes informàtics 
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6. ESTILS DE VIDA 
 

*Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que manifesten llegir llibres o premsa gairebé 
cada dia 
 
19,1% (any 2010) 
Font: CRES. Enquesta sobre la joventut i l’adolescència 2010 

 

*Percentatge de nens/es de 3 a 14 anys que miren la televisió almenys una hora al dia 
entre setmana 
 
46,4% (any 2014) 
Font: CRES. Observatori segon semestre 2014 

 

*Percentatge de nens/es de 3 a 14 anys que juguen a videojocs, ordinador, internet 
almenys una hora al dia entre setmana 
 
25,8% (any 2014) 
Font: CRES. Observatori segon semestre 2014 

 

*Percentatge de nens/es de 3 a 17 anys que practiquen activitats físiques o esportives en el 
seu temps lliure alguns cops a la setmana/mes 
 
66,6% (any 2014) 
Font: CRES. Observatori segon semestre 2014 

 

Percentatge de població de 10 a 15 anys que ha utilitzat Internet en els darrers tres mesos  

 
98,7% (any 2017) 
Font: Departament d’Estadística; Andorra Telecom. Estadística sobre l’equipament i l’ús de tecnologies de la 
informació i la comunicació a les llars. Any 2017. 

 
Percentatge de població d’11 a 18 anys que, en el temps lliure, practiquen alguna vegada 
activitats musicals i teatrals organitzades en grup 
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7. BENESTAR SUBJETIU 

Valoració mitjana1 del moment actual de la seva vida dels nens/es de 12 a 16 anys 
 
7,42 (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 
(1) Puntuacions en una escala entre 0 (la pitjor vida possible) i 10 (la millor vida possible) 

 

Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que diuen que el seu estat de salut és bo o 
excel·lent  
 
88,5% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que declaren haver estat baixos d’ànims gairebé 
tots els dies durant els últims 6 meses 
 
12,1% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que consideren als seus companys de classe 
“amables i disposats a ajudar” 
 
81,9% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

*Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que declaren tenir “un/a amic/iga especial, algú 
en qui realment poden confiar, algú que el faci sentir bé i que l’ajuda quan ho necessita”. 
 
94,2% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

*Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que declaren estar d’acord o molt d’acord amb la 
frase “els meus professors m’animen a expressar les meves pròpies opinions en les classes” 
 
75,4% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que senten que els seus professors/es es 
preocupen per ell/a com a persona 
 
73% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que consideren que els altres companys i 
companyes l’accepten com és 
 
89,8% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 
Població de 11 a 18 anys que l’atabala/estressa molt el treball escolar  
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8. INDICADORS DEL PERÍODE DEL CONFINAMENT  
 
EDUCACIÓ 

 

Percentatge d’alumnes que els ha resultat fàcil seguir els estudis des de casa  
 

62,7% (any 2020)  
Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de Batxillerat 
sobre el període del confinament 
 

 

Mitjana d’hores al dia dedicat a fer tasques escolars durant el confinament  
 

3,6 hores al dia  (any 2020)  
Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de Batxillerat 
sobre el període del confinament 
 

 
BENESTAR MATERIAL 

 

Llars amb menors que declaren que la seva situació econòmica és dolenta o molt dolenta  

11,8 (any 2020)  

Font: CRES. Observatori de després del confinament 2020  

 

Llars amb menors que declaren que la seva situació econòmica ha empitjorat durant el 
període de confinament   

37,1 (any 2020)  

Font: CRES. Observatori de després del confinament 2020  

 
ENTORN FAMILIAR I SOCIAL 

 

Percentatge d’escolars que no tenien accés a  Internet, i no disposaven d’ordinador ni 
tauleta  

2,5% (any 2020) 

Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de batxillerat sobre el període del 
confinament 

Percentatge d’escolars que no tenen un espai adequat per estudiar a casa  

5,8% (any 2020) 

Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de batxillerat sobre el període del 
confinament 
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Percentatge d’infants que habiten en llars que no tenen balcó o terrassa particulars o 
comunitàries  

32,7% (any 2020) 

Font: CRES. Observatori de després del confinament 2020 

 

Percentatge de pares que han tingut algun problema per conciliar la seva feina amb 
l’atenció als fills durant el període de confinament  

49,9% (any 2020) 

Font: CRES. Enquesta als pares dels alumnes de primària fins batxillerat sobre el període del confinament  

 

BENESTAR SUBJETIU 
 

Percentatge d’infants que declaren que s’ han sentit malament durant el període de 
confinament 

7% (any 2020)  

Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de batxillerat sobre el període del 
confinament 

 

Percentatge d’infants que declaren que s’han sentit sempre o sovint tristesa, angoixa i 
estrès durant el període de confinament 

Tristesa: 22%   
Angoixa: 22%  
Estrès: 35,5% 
Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de batxillerat sobre el període del 
confinament 

 

 
 


