
 

PROGRAMA PREVENCIÓ VIOLÈNCIA MASCLISTA 
ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA  
DE LA RIBERA D’EBRE 
 

Nom del programa: Kant per la igualtat 
 
Programa amb l’objectiu de promoure la igualtat, la prevenció de la 

violència masclista i l’eradicació d’estereotips.  
Aquest programa treballa 4 eixos: la violència, la influència dels mitjans de 

comunicació, la corresponsabilitat i l’educació com a eix transversal.  
   
S’inicia el 2012 a partir de la detecció de la manca d’intervencions a nivell 

preventiu en l’àmbit de la violència masclista.  
 

El col·lectiu diana d’actuació són els joves de  12 a 16 anys, perquè és el 
moment en què majoritàriament solen iniciar les relacions de parella. 
Paral·lelament, s’han fet activitats a col·lectius propers a ells com són les 

famílies i el professorat docent. A més a més, i a nivell preventiu, també 
s’ha donat a conèixer el programa a entitats de lleure de la comarca perquè 

incorporin activitats d’igualtat en els seus programes educatius.  
 
Durada del programa: Juny 2012- juny 2015 

 
Centres participants 

 
El 100% dels centres públics d’ESO de la comarca. 

IES Julio Antonio de Móra d’Ebre 
IES Flix de Flix 
Escola Institut 3 d’Abril de Móra la Nova.  

 
Nivells a què s’adreça 

 
Enquesta  als nois i noies des de finals de 1r d’ESO fins a finals de 4t d’ESO. 
 

Nombre d’alumnat participant 
 

85 nois i 87 noies en un inici i actualment són 58 nois i 68 noies 
 
Professionals implicats 

 
- Coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones 

- Coordinadora del SIAD Ribera d’Ebre 
- Tècniques de Joventut del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
- Directors dels centres, coordinadors pedagògics i tutors 

- GAV de la Policia Local de Tortosa 
- GAV dels Mossos d’Esquadra de Móra d’Ebre 

- SIE de les Terres de l’Ebre 
- ICD  
- Entitats d’esbarjo i professionals del lleure educatiu 

 



Organitza i planifica el programa 

 
L’Àrea de Serveis a les Persones, al qual pertanyen el SIAD i Joventut. 

 
 
Aspectes a destacar 

 
Pretenem valorar l’impacte de les actuacions preventives que 

desenvolupem. 
 
Intervencions al centre i actuacions paral·leles des de l’inici 

 
Fase prèvia 

Reunions amb secundària per a presentar el programa a tots els centres 
que cursen ESO de la comarca de la Ribera d’Ebre. Contrast d’opinions per a 
unificar preguntes de l’enquesta a l’alumnat diana. 

 
Inici del programa a 1r d’ESO 

- Juny 2012:  Es passen les enquestes d’opinió a l’alumnat. 
- Desembre de 2012:  presentació dels resultats a la premsa i als centres de 

Secundària. 
- Informació del programa a l’ICD de les Terres de l’Ebre. 
  

Tallers a 2n d’ESO 
- Desembre de 2012: realització del taller ‘Amor romàntic’ a càrrec de 

l’empresa Obre’t Ebre.  
- Abril  de 2013: xerrada i taller reflexiu sobre la violència i les relacions 

abusives realitzat pel GAV (Grup d’Atenció a la Víctima- GAV) de la 

Policia Local de Tortosa. 
- Juny de 2013: taller sobre  llenguatge no sexista a càrrec de Mireia 

Grangé (filòloga i correctora lingüística), tècnica de Joventut del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre (CCRE). 
 

Activitats paral·leles 
- Maig 2013: xerrades a pares a càrrec del GAV: ‘Joves, relacions de 

parella i violència’,  a Móra d’Ebre i a Flix. 
- Juny 2013: difusió del programa entre les entitats de lleure comarcals 

per tal d’implicar-los en desenvolupar activitats d’igualtat de gènere en 

les actuacions extraescolars. 
- Novembre de 2013: Curs de formació a formadors impartit per TAMAIA 

(8 h). 
- Difusió del programa a la Comissió Tècnica del Seguiment del Protocol 

d’Actuació a les Terres de l’Ebre de la Violència Masclista. 

 
Tallers a 3r d’ESO 

- Novembre de 2013: taller a càrrec del SIE sobre la violència masclista en 
el la música i mitjans de comunicació, amb debat posterior sobre les 
relacions abusives, la submissió, l’amor romàntic i les relacions de risc.  

- Segon trimestre de 2013: taller a càrrec del GAV dels Mossos 
d’Esquadra: ’Com comença tot?’ sobre la violència masclista. 



- Tercer trimestre de 2013: taller ‘La máscara del amor, el principio del 

fin’, impartit per la coordinadora del SIAD i les tècniques de Joventut, 
duent a terme una anàlisi i identificació dels diferents tipus de violència. 

 
 

Activitats paral·leles 

- Es passa l’enquesta a l’alumnat que el 2013 feien 4t d’ESO (no afectats 
pel programa KANT) per tenir resultats que ens serviran per fer la 

comparativa quan el grup diana estigui a 4t d’ESO. L’objectiu era 
mesurar l’impacte descartant la maduresa que implica la pròpia edat, 
sense els ímputs formatius dels tallers. 

- Juny de 2013: xerrades per a pares i mares. Específicament es 
convoquen els pares i mares dels joves de la mostra a una sessió a Flix i 

una a Móra d’Ebre:’Coresponsabilitat, estrès i vida familiar’, a càrrec de 
la psicòloga del SIE.  

- Setembre de 2014:  taller de llenguatge no sexista impartit per Mireia 

Grangé, tècnica de Joventut, als alumnes del taller de ajustadors 
mecànics del programa Fórmula Jove amb la participació de 15 nois. 

- Novembre de 2014: s’imparteix el taller ‘La máscara del amor, el 
principio del fin’, a càrrec de la coordinadora del SIAD i les tècniques de 

Joventut a un col·lectiu en risc d’exclusió social del Centre d’Educació 
Especial Jeroni de Moragas.  L’assistència és de 2 noies i 8 nois. 

- Tallers a l’alumnat del PQPI d’Auxiliar de ventes del Centre Julio Antonio 

de Móra d’Ebre. Taller de treball de diferents rols, estereotips de gènere, 
l’amor romàntic i la violència masclista a la parella a càrrec de la 

psicòloga del SIAD, amb la participació de 10 noies i 1 noi. 
- Tallers a l’alumnat del PQPI d’Auxiliar de Serralleria del Centre Julio 

Antonio de Móra d’Ebre. Taller de treball de diferents rols, estereotips de 

gènere, l’amor romàntic i la violència masclista a la parella, a càrrec de 
la psicòloga del SIAD amb la participació de 3 noies i 13 nois.  

- Difusió de les actuacions i seguiment del programa a la Comissió Tècnica 
del Seguiment del Protocol d’Actuació a les Terres de l’Ebre de la 
Violència Masclista. 

 
Tallers a 4t d’ESO 

- Primer trimestre: taller titulat ‘La violència masclista en el cinema’, 
impartit pel SIE. 

- Segon trimestre: l’alumnat respon per segona vegada les enquestes.  

- Cloenda del programa amb la realització d’una obra de teatre per a tot 
l’alumnat dels tres centres de secundària de la comarca: ‘És de conya’, 

oferta per la companyia NUS. 
- Devolutiva a tots els assistents i a la premsa dels resultats de l’IMPACTE 

de les actuacions.  

- Plantejament de noves alternatives preventives per a potenciar la 
igualtat entre gèneres. 

 
 
 


