
QUÈ TENIM AL 2012?

L’origen...

Augment dels casos 
de violència masclistade violència masclista
Escàs treball preventiu
Actuacions dirigides a 

la víctima

Cal fer alguna cosa diferent! No 
podíem ser passius davant 
d’aquesta realitat!
TREBALL PREVENTIU BASAT EN 
L’EVIDÈNCIA



DIFERENT EN QUÈ?

Treball transversal àrea de serveis a les 
persones. 

SIAD + JOVENTUT ( APROFITAR CAPÍTAL HUMÀ –
Sumem diferents coneixements i multipliquem resultats).Sumem diferents coneixements i multipliquem resultats).

Cal fer diagnosi – coneixement de la realitat 

Un treball preventiu EFICAÇ ha de respondre a les 
necessitats detectades.

Realitzar un projecte amb una metodologia que 
permeti avaluar resultats i impacte 

Per elaborar un treball preventiu de futur basat en               
l’evidència.



Kant per a la igualtat

Programa per Programa per Programa per 
fomentar la igualtat i 

la prevenció de la 
violència masclistaviolència masclista

Programa per 
fomentar la igualtat i 

la prevenció de la 
violència masclistaviolència masclista



KANT PER LA IGUALTAT (2012-2015) – fase de diagnosi

Treball de camp per detectar la realitat a nivell d’estereotips sexistes i la 
violència masclista

Recursos Activitats
Impacte 

Resultat
Diagnosi 

prèvia

TREBALL DE CAMP

Què es fa al 
territori?
A nivell de Ed. 
primària 

A nivell de Ed. 
secundària

A nivell de lleure 
educatiu

A nivell d’altres 
agents relacionats 
amb el protocol 
d’actuació de la 
violència masclista.

El que es 
necessita

Prioritzem i 
delimitem el grup. 
Intervenció a 
secundària - inici 
relacions de 
parella.

Implicació dels 
centres de 
secundària

Implicació de 
professionals per 
desenvolupar un 
projecte

El que el 
programa fa
Estudi longitudinal:

- enquesta prèvia 1r d’ESO

- tallers de 2n a 4t d’ESO

- enquesta grup mostra 
control 4t ESO 

- enquesta final 4t d’ESO

- coordinacions professorat

Formació de formadors

Treball paral·lel:

- pares

- entitats de lleure   

Els 
productes
Resultat enquesta 
inicial (172 
alumnes)

9 tallers 

Resultat enquesta 
mostra control 

Resultat enquesta 
final (124 alumnes)

Valoracions finals 
de l’alumnat i 
professorat

Beneficis
Augment de la 
informació a l’alumnat

Capacitat d’identificació 
de situacions de 
violència i d’estereotips 
sexistes 

Capacitat de respondre 
davant un tracte abusiu 

Implicació del 
professorat

Creació de sinèrgies 
preventives amb 
agents del territori

Evidenciar la necessitat 
del treball preventiu a 
nivell transversal



Valoració de l’alumnat al final del procés - resultats 

Resultats

Gairebé el 100% de 
l’alumnat reconeix que 

els tallers els han ajudat 
a identificar estereotips i 

situacions on no hi ha 

La majoria actuarien davant d’un 
acte de violència si s’hi trobessin.  
Els qui s’hi ha trobat diuen haver 

actuat ja sigui trucant al 061, 
parlant amb els afectats, tallant la 

a identificar estereotips i 
situacions on no hi ha 

un tracte igualitari. 
parlant amb els afectats, tallant la 

relació, etc. 

Pensen que la societat no és igualitària i que és 
molt difícil canviar la manera de pensar. Per això 

molts proposen que s’hauria de treballar en 
edats més primerenques.



En el futur...

Millora del projecte

impacte reformulació 
treball a 

impacte
significatiu

reformulació 
del treball 
amb els 

joves

treball a 
secundària 

opinió 
crítica

els prejudicis 
s’incorporen 

des de la 
infància

treball a
primària



Treball a educació secundària 

impacte
significatiu

reformulació 
del treball 
amb els 

joves

treball a 
secundària 



Paquet de tallers

Treball a l’ESO

Diversitat 
sexual
1r ESO

Amor 
romàntic
2n ESO

Violència 
masclista

4t ESO

Kant per la igualtat



Taller de diversitat sexual 

� Destinat a 1r d’ESO
� Durada de 2 hores� Durada de 2 hores
� Es treballara la diversitat sexual,LGTBI i la prevenció 

de l’assetjament per aquesta causa.
� ( taller que la DGJ ofereix als centres educatius de 

secundària deTE. Al CC Ribera d’Ebre s’ha 
incorporat al Kan per la igualtat



Taller Amor Romàntic  

� Destinat a 2n d’ESO
� Durada de 1 hora
� Es treballaràn els mites sobre de l’amor 

romàntic “desmuntem mites”



Violència masclista                

� Destinat a 4rt d’ESO
� Durada de 2 hores

Es treballarà al voltant de la celebració del 25 de � Es treballarà al voltant de la celebració del 25 de 
novembre. Els diferents tipus de violència, 
microviolències, com detectar-la. recursos i serveis

� Proposta de creació d’eslògans publicitaris en contra 
de la violència. Campanya preventiva.

� ( a 3r d’ESO hi ha un taller de violència a càrrec dels mossos d’esquadra que 
es realitza a tot el territori- coordinació amb els responsables tècnics del Kant)



Treball a educació primària

Idea original del CC i serveis educatius del Bages.
Reformulació i adaptació 

opinió 
crítica

els prejudicis 
s’incorporen 

des de la 
infància

treball a
primària



Treball a primària
contes 
Maleta de Agafant la bona pràctica del CC i 
serveis educatius del   Bages

Treball a educació primària



Maleta de contes coeducatius

Treball a primària

Estereotips
(oficis, tasques 

de la llar...)de la llar...)

Resolució de 
conflictes

Educació sexual

Noves 
masculinitats



Funcionament de la maleta

Treball a primària

Gestió mitjançant els 
Serveis Educatius de la Ribera d’Ebre 

Les escoles han de fer la sol·licitud als Serveis Educatius
durant el curs escolar.
La maleta tindrà un temps d’estada a l’escola determinat 
(aproximadament 3 setmanes)

Els contes es poden treballar a nivell grupal, a l’aula, 
i a nivell individual-familiar si el nen/a s’endú el conte a casa
Cal retornar les fitxes de valoració

Durant l’estiu la maleta estarà a  disposició de les entitats 
de lleure del territori



Fitxes de valoració

Treball a primària



Anàlisi i valoració 

� Anàlisi i valoració sobre estereotips i 
conductes associades a personatges 
femenins i masculinsfemenins i masculins

� Valors que es transmet
� Quin tipus de reaccions, debat, genera
� Si apareixen casos i situacions reals



DIFUSIÓ DEL PROJECTE 

� El projecte forma part del llibre de bones pràctiques en l’àmbit 
de la joventut a Catalunya.

� S’ha explicat a: 
Jornada amb els centres educatius de secundària de la Ribera d’Ebre.

1ª trobada de SIADS de Catalunya (bones pràctiques).
Jornada d’adolescència de Terres de l’Ebre.
Jornades tècniques de joventut a Terres de l’Ebre i Tarragona.
Jornada de joventut de l’ACPPJ.
Jornada de directors de centres de la Ribera d’Ebre.
Jornada fem i compartim de centres de primària de la Ribera d’Ebre.
Mesa institucional –política de les Terres de l’Ebre per l’abordatge de la 
violència
Jornada de L’ACM 



Servei d’Informació i 

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIAD)

Servei Comarcal de Joventut
Ribera d’Ebre


