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1. CONTEXTUALITZACIÓ 
 

Fruit del diagnòstic compartit, impulsat pel Projecte d’intervenció comunitària intercultural 

(ICI) als barris de Santa Catalina i el Jonquet, es palesa la preocupació de la comunitat envers 

les relacions que s’estableixen entre la població adolescent, en què es poden arribar a 

normalitzar les actituds masclistes i desigualitàries, manifestades en relacions de control i 

manca de llibertat.  

Amb aquest diagnòstic a la mà, la comissió socioeducativa, formada per representants 

comunitaris de l’àmbit socioeducatiu,1 prioritzà treballar dins la programació comunitària la 

sensibilització envers la desigualtat i la violència de gènere entre adolescents. La comunitat es 

marca el repte de donar resposta a aquesta problemàtica mitjançant el coneixement col·lectiu 

i la sensibilització social.  

Afrontar la desigualtat i la violència de gènere entre adolescents és un repte per a la nostra 

comunitat, com ho és per a la societat en general. Per tant, convé contextualitzar la magnitud 

que adquireix aquesta problemàtica tant a nivell global com local. Segons l’Organització 

Mundial de la Salut (OMS), la violència cap a les dones és una de les principals causes de mort 

entre dones de 15 a 44 anys arreu del món.  

Al conjunt d’Espanya, el 2016, hi va haver 134.000 dones víctimes de la violència masclista (un 

8.7% més que el 2015). Les Balears en lideren el rànquing, amb 20,96 casos per cada 10.000 

dones, segons dades de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell 

General del Poder Judicial. Així doncs, superen en quasi 5 punts la mitjana espanyola, de 16,03 

casos per cada 10.000 dones. 

Segons dades de la Delegació del Govern per la Violència de Gènere,2 no totes les formes 

d’aquest tipus de violència provoquen el mateix rebuig social ni tots els comportaments que 

constitueixen maltractament hi són identificats. Un de cada tres joves considera inevitable o 

acceptable en certes circumstàncies “controlar els horaris de la parella”, “impedir a la parella 

                                                        
1 Representants d’associacions de mares/pares dels tres centres educatius de les barriades, de part de l’equip 
directiu del CC Les Escolàpies, de l’associació de lleure Esplai Nou Món, del Centre de Salut; l’educadora social 
municipal, el treballador social del Centre Evangèlic; representants del Servei Municipal de Dinamització Social i 
de diverses associacions del barri; equip ICI. 
2 De Miguel, V. (2015). Percepción Social de la Violencia de Género en la Adolescencia y la Juventud. Madrid: 
Delegación de Gobierno por la Violencia de Género. Ministerio de Sanidad, Asuntos  
Sociales e Igualdad. 
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que vegi la seva família o les amistats”, “no permetre que la parella faci feina o estudiï” o “dir-li 

les coses que pot o no fer”.   

Totes les investigacions indiquen que les persones joves són més tolerants que la resta de la 

població amb les conductes relatives a la violència de control. 

Segons la macroenquesta Violencia sobre la Mujer 2015, el 25% de dones joves de 16 a 19 

anys ha patit violència de control els darrers 12 mesos en la seva relació de parella. 

Si hi afegim l’ús que es fa de les noves tecnologies (smartphones, xarxes socials...),  es pot 

agreujar aquesta situació. 

Davant d’aquesta realitat, la comunitat s’organitza; a partir de la primera sessió formativa 

adreçada a la comunitat en general, neix un petit grup de treball pilot,3 que serà el que 

dissenyarà el pla d’acció i totes les activitats que se’n derivaran.  

Durant la implementació del pla d’acció, i a través de la comissió socioeducativa, es manté 

informada la resta d’agents comunitaris de l’estat del projecte. En acabar d’executar el pla 

d’acció es valora la possibilitat de transferir-lo als altres centres i d’adaptar-lo a la prevenció 

en etapes d’educació primària. 

 

2. OBJECTIUS 
 

Objectiu general: 

 

Promoure la sensibilització, la conscienciació i el coneixement de tota la comunitat educativa 

del territori envers la desigualtat i la violència de gènere entre parelles adolescents i afavorir 

la posada en marxa d’una acció preventiva. 

 

Objectius específics:  

 

- Promoure espais de reflexió i debat amb docents, alumnat i famílies envers les 

relacions de parella, la desigualtat i la violència de gènere. 

                                                        
3 Equip directiu del CC Les Escolàpies, el Centre Evangèlic i l’equip ICI. 
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- “Desnormalitzar” mites i conductes associades a les relacions de parella que es troben 

arrelades entre els joves i que generen desigualtat. 

- Millorar el coneixement de la comunitat de la xarxa de recursos i dels canals d’auxili  

existents. 

- Involucrar i capacitar el col·lectiu adolescent com a element de protecció entre iguals. 

- Augmentar la capacitat de les famílies per a identificar relacions problemàtiques i 

proporcionar pautes bàsiques d’actuació amb els seus fills i filles envers aquesta 

problemàtica. 

- Incorporar dins la praxi del col·lectiu docent dels centres educatius la qüestió de les 

relacions tòxiques entre parelles adolescents, la desigualtat i la violència de gènere a 

través del pla d’acció tutorial. 

- Prevenir l’aparició de la desigualtat de gènere en etapes més primerenques. 

 

3.  POBLACIÓ DESTINATÀRIA 
 

A Santa Catalina i el Jonquet hi ha 4 centres educatius, 2 centres públics d’educació infantil i 

primària (CEIP Rei Jaume I i CEIP Santa Catalina) i dos de concertats d’educació infantil, 

primària i secundària (CC Les Escolàpies i CC Verge del Carme), dels quals també compta amb 

primer i segon  de batxillerat.  

Tenint en compte els recursos a l’abast i la magnitud del projecte, la comunitat prioritza 

iniciar la intervenció en un dels centres educatius concertats (CC Les Escolàpies), i 

exclusivament a la franja de secundària. Es pretén implementar l’experiència dissenyada de 

manera experimental amb la voluntat d’exportar-la a la resta de centres educatius i a la franja 

de l’educació primària. 

El centre concertat Les Escolàpies és l’adient per a posar en marxa aquesta experiència; 

disposa d’una línia per curs d’educació secundària i compta amb 100 alumnes i 8 docents en 

aquesta franja. 
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4. ESTRATÈGIES 
 

1. Desenvolupar les primeres sessions formatives i de sensibilització a la comunitat en 

general (ciutadania, famílies, professionals...) per a poder millorar el coneixement 

envers aquesta problemàtica social. 

2. Desenvolupar accions de sensibilització adreçades a l’alumnat de secundària. 

3. Crear espais de reflexió, capacitació i debat envers aquesta problemàtica amb els pares 

i les mares de l’alumnat de secundària. 

4. Capacitar el personal docent de secundària, proveint-lo alhora de recursos educatius 

per a poder traslladar a l’aula. 

5. Designar dos referents d’igualtat (dels dos sexes) a cada grup classe i dos més entre el 

personal docent. 

6. Capacitar, seguir i supervisar els referents d’igualtat en la seva tasca. 

7. Desenvolupar accions de sensibilització dins el centre dissenyades pels mateixos 

referents d’igualtat. 

8. Elaborar un material de sensibilització per a difondre a la comunitat. 

 

5. ACTIVITATS 
 

Formació a la comunitat 

 

Professionals del servei de Palma Educa4 realitzen un taller en què es treballa sobre  

conceptes clau; igualtat, violència de gènere, estereotips de gènere... i es dona informació 

sobre indicadors de detecció i prevenció respecte de la xarxa de recursos existent. 

Hi participa una trentena de persones (personal d’orientació, professorat i equip directiu dels 

centres educatius; personal sanitari, educadors/res socials, dinamitzadors/res, 

treballadors/res socials, associacions de pares i mares, veïns i veïnes...). 

                                                        
4  
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Tallers i xerrades per a la sensibilització de l’alumnat de secundària 

 

Es realitza un taller a cada classe impartit per Palma Educa a càrrec d’una psicòloga del Servei 

Municipal d’Atenció Integral a la Violència de Gènere. 

Amb una metodologia participativa i activa es fomenta la reflexió i el debat de grup envers els 

mites que justifiquen la violència masclista a la parella i les actituds de control que es donen 

en les relacions i que es confonen amb la idea de l’amor. 

 

Taller de sensibilització, informació i capacitació per al personal docent de       

secundària 

 

Es realitza un taller impartit per Palma Educa a càrrec d’una psicòloga del Servei Integral a la 

Violència de Gènere a tot l’equip docent de secundària.  

En aquest taller, s’hi treballen conceptes clau; s’informa sobre la xarxa de recursos, indicadors 

de detecció i protecció de relacions afectives negatives i es posa en comú la realitat del centre, 

les problemàtiques detectades i les inquietuds del professorat. 

 

Dotació de recursos didàctics al professorat 

 

Des de l’Ajuntament de Palma, mitjançant el servei de Palma Educa es facilita al professorat 

una guia de recursos didàctics adreçats a treballar amb el grup classe aspectes com la igualtat, 

les relacions personals positives, els estereotips de gènere, etc., mitjançant una metodologia 

participativa. 

Des de l’equip directiu es planifiquen dues sessions de treball al llarg del tercer trimestre 

perquè cada tutor/ra desenvolupi durant la seva hora de tutoria amb el seu grup classe. 
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Xerrada i debat amb les famílies  

 

Amb el suport de l’equip directiu i d’una professional tècnica d’Igualtat s’imparteix una 

xerrada a una vintena de famílies de secundària centrant el debat en conceptes claus com la 

problemàtica detectada en les relacions dels adolescents, el seu paper com a adults, etc.  

 

En una segona trobada, a través d’una activitat de cinefòrum, es reflexiona en grup envers la 

desigualtat de gènere entre adolescents, les relacions tòxiques, els estereotips de gènere que 

transmeten els referents culturals actuals i la comunicació dins la família. 

 

Selecció de referents d’igualtat, els iguals com a elements de protecció 

 

La Junta Directiva designa un professor i una professora com a referents adults d’igualtat. 

Per altra banda, a cada grup classe, es fa una votació entre l’alumnat voluntari per a designar 

un company i una companya com a agents d’igualtat. 

Es programen diferents reunions amb els referents. Una primera, per a determinar les seves 

tasques i concretar dates; la resta, de caràcter mensual, perquè s’hi exposin situacions, s’hi 

proposin intervencions i s’hi organitzin accions. 

Una de les reunions és dirigida per una psicòloga del Servei d’Atenció Integral a la Violència de 

Gènere, a través de Palma Educa. En aquest encontre es fa una capacitació del grup de 

referents per a proporcionar-li eines que afavoreixin la comprensió del seu rol i els ajudi a 

assumir millor la seva tasca. 

 

Funció dels agents d’igualtat joves: 

 

- Detectar situacions de perill o risc en les relacions que es donen a l’escola 

- Detectar actituds masclistes o de desigualtat de gènere a l’escola 

- Ser receptors de confidències o demandes d’ajuda per part del grup d’iguals 

- Canalitzar possibles situacions detectades i derivar-les als referents adults  

- Proposar necessitats d’intervenció a les reunions mensuals de referents 

- Ser part activa en el disseny i la implementació d’accions educatives i de sensibilització 
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Funció dels agents d’igualtat adults: 

 

- Detectar situacions de perill o risc en les relacions que es donen a l’escola 

- Detectar i rebre informació tant per part de l’alumnat com del grup de joves referents o 

de la resta del professorat 

- Abordar situacions de perill o de  risc 

- Dissenyar estratègies educatives que donin resposta a les necessitats detectades  

 

Acció sensibilitzadora  

 

El grup d’agents d’igualtat, una vegada feta la seva capacitació inicial, organitzen una 

campanya de sensibilització dins el centre adreçada a tot el professorat i l’alumnat de 

secundària. 

Es convoca un concurs amb la participació de tot l’alumnat de secundària per a crear el lema i 

la imatge de la jornada de sensibilització. El lema guanyador és “No ens tallem les ales”. (vegeu 

l’annex I) 

La jornada consta de 6 tallers participatius i d’una exposició cedida pel Consell de Mallorca. 

L’acció s’emmarca dins l’acció global ciutadana, en què es conviden diversos agents 

comunitaris i les autoritats competents.   

 

Tallers de “rap-educa” i realització d’un videoclip  

 

A la primera reunió amb els agents d’igualtat sorgeix la idea de sensibilitzar i de difondre el 

missatge a través de la música.  

Es realitzen 4 tallers de rap liderats pel grup de rap femení Phussyon, amb tot el grup de 

referents, el grup de voluntaris i la cap d’estudis del centre (16 persones en total).  

Continguts dels tallers: 

- Anàlisi i reflexió sobre diferents cançons i videoclips, els seus missatges, les seves 

lletres, el que transmeten les seves imatges... 

- Conceptes clau (igualtat, desigualtat, masclisme, sexisme, amor, relacions, llibertat...) 
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- Elaboració conjunta de la lletra d’una cançó que té com a títol Torre de igualdad 

- Interpretació musical de la cançó 

 

Una vegada creada la lletra de la cançó, el grup de participants l’enregistra, amb el videoclip, al 

centre de formació audiovisual CEF. 

El videoclip es presenta al III Encontre Comunitari.   

 

Elaboració d’un protocol d’actuació contra la violència entre parelles adolescents 

 

Al llarg del desenvolupament del projecte pilot al CC Les Escolàpies, l’equip directiu pren 

consciència de la necessitat d’elaborar un protocol com a marc de referència, tant per a 

prevenir com per a abordar aquesta realitat. 

Amb l’assessorament de les educadores de Palma Educa i de la tècnica agent d’igualtat es 

comença a elaborar, per part de l’equip educatiu del centre, un protocol inclòs al pla de 

convivència del centre, juntament amb el protocol d’actuació contra el bullying.  

 

6. TEMPORALITZACIÓ 
 

El projecte s’ha desenvolupat entre novembre de 2016 i juny de 2017 (vegeu l’annex).  

 

7. AVALUACIÓ 
 

La comissió que treballa en aquest projecte avalua l’experiència a través de l’observació 

participant, com també de les conclusions extretes dels qüestionaris que s’han passat als 3 

agents implicats (professorat, alumnat i famílies) amb informació qualitativa i quantitativa. 

Resumim l’avaluació en 3 blocs: aspectes positius, aspectes per a millorar i dades extretes de 

les enquestes de satisfacció. 
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 Aspectes positius: 

- S’ha integrat una nova perspectiva social i educativa dins el model curricular de centre. 

- Hi ha hagut un protagonisme actiu de l’alumnat en el procés. 

- Hi ha hagut disponibilitat i compromís per part de l’equip directiu 

- S’han anat establint relacions i sinergies amb noves institucions, serveis, referents, etc. 

- S’ha fet visible la necessitat de crear un protocol d’actuació de centre i d’activar canals 

d’auxili a nivell intern. S’ha començat a treballar ambdues qüestions. 

- Els recursos involucrats, l’alumnat, el professorat i les famílies han manifestat la seva 

satisfacció davant les accions realitzades. 

- Les accions realitzades han donat resposta als objectius plantejats. 

- Es valora com a viable la transferibilitat a d’altres centres educatius. 

- Es valora molt positivament la música com a eina transformadora i educativa 

(“rapeduca”). 

- L’alumnat expressa que, arran de l’experiència, s’ha generat un debat molt positiu dins 

el centre i amb les seves pròpies famílies, que han adquirit major consciència i una 

mirada més crítica cap a les formes de relacionar-se manifestades a la societat. 

- El professorat expressa que l’experiència ha servit per a normalitzar i clarificar algunes 

situacions que generen desigualtat i que socialment tenen molta d’acceptació, com 

també per a reeducar la mirada i fer-la més crítica davant determinades formes de 

relacionar-se. 

- El CC Les Escolàpies manifesta la seva voluntat de donar continuïtat al projecte, 

concretada en:  

 

 Seguiment i supervisió dels referents d’igualtat 

 Implementació del  protocol d’actuació 

 Incorporació de les propostes de millora a la continuïtat de la intervenció 

 Prevenció en educació primària 
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  Aspectes per a millorar: 

 

- Es fa necessari clarificar els conceptes a partir dels quals es planificarà la reformulació 

dels objectius (violència de gènere, violència en la parella, desigualtat...). 

- El professorat del centre manifesta la seva voluntat de sentir-se més involucrat en el 

procés. 

- Les activitats s’han d’adaptar segons el curs a què van adreçades. Hem percebut molta 

diferència quant a capacitats entre l’alumnat dels diferents cursos en el moment de 

treballar alguns conceptes. 

- El que és més idoni és plantejar un període d’intervenció que abasti tot el curs escolar i 

no concentrar tant les accions. 

- Valoram com a necessari treballar posant el focus en nous continguts relacionats amb 

els següents eixos prioritaris: 

 

 Autoestima 

 Socialització tecnològica 

 Intel·ligència emocional 

 Coeducació 

 

Per a més informació dels resultats de l’avaluació del projecte per part dels participants, 

consultau l’annex del final del document. 
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8. ANNEX 
 

a. Gràfics (Font: Enquesta d’avaluació al centre d’ensenyament) 

 

Gràfic 1: Distribució de la mostra per 

curs acadèmic 

 Gràfic 2: Distribució de la mostra per 

sexe 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 3:  Grau de satisfacció de l’alumnat per activitat  
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Gràfic 4: Persones amb les que han parlat 

desprès de participar a la formació  

 

Gràfic 5: Repercusió a l’escola 

 
 

 

 

Gràfic 6: Cal treballar sobre el tema? Amb quines 

activitats? 

Gràfic 7: És necessari tractar aquests 

temes 
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b. Temporalització 

ACCIONS 
2016 2017 

Nov. Des. Gen. Febr. Març Abr. Ma. Jun. Jul. 

Formació a la comunitat                   

Formació a la comunitat II                   

Planificació intervenció                   

Presentació projecte i col·loqui 

claustre CC Escolàpies 

                  

Taller sensibilització professorat                   

Dotació de recursos professorat                   

Taller 4rt i 2n ESO                   

Taller 1r i 3r             

 

      

Elecció referents d'igualtat                   

Capacitació referents                   

Jornada sensibilització                   

Taller rapeduca amb referents (I)                   

Taller rapeduca amb referents (II)                   

Xerrada informativa amb les 

famílies de l'alumnat de 

secundària 

                

 

  

Taller rapeduca amb referents (III)                   

Taller rapeduca amb referents (IV)                   

Gravació videoclip                   

Cinefòrum famílies                   

Presentació videoclip                   

Protocol d'actuació violència entre 

parelles adolescents  
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c. Logotip de la campanya de sensibilització

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


