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Ajuntament d’Argentona

2ª REUNIO DE TREBALL
COMISSIÓ DE PREVENCIO DE VIOLÈNCIES DE GÈNERE

2ª Sessió de treball. Àmbits educatiu, salut i lleure . Mapa de d’actuacions d’Argentona. Consolidació
i propostes de prevenció al municipi.

Adreçada a: Tècnics d’educació; PFI, PL, ABS Argentona , Escoles de primària i secundària, Centre
Infantil, joventut i Serveis Socials.
Data: dijous, 17 de setembre de 2015 de 9 a 10,30 hores.
Lloc: Sala d’Actes . Ajuntament d’Argentona. 1r pis.

Assistents: Ana Petit (Tècnica Educació), Elena Fernández ( Treballadora Social ABS Argentona),
Mònica Jiménez (Escola Nova d’Argentona), Angles López (B. Riudemeia), Mireia Rumià (Escola Sant
Miquel del Cros), Mercè Rubio (INS Argentona), Anna Sánchez (PFI), Eva Cerveto (Pla de Barri), Franco
i Alicia López (Policia Local), Anna Alonso (Coordinació Serveis Personals), Nina González (Tècnica
d’Igualtat, coordinació Protocol de violència de Gènere)

S’excusen: Aleidis Vila, Susanna Abril i Mònica Bertran (Joventut), Meritxell (Escola les Fonts).

CONTINGUTS

1. Lectura acta reunió anterior.
Es fa un repàs del contingut de la sessió anterior i el materials que es van presentar  per treballar la coeducació
en el projecte educatiu de centre i  dels  programes de prevenció.

2. Formació a Professionals:
S’informa de la Formació que ofereix ICD al CCM per realitzar la capacitació  per al Programa “Estimar
no fa mal”. La capacitació la farà l’equip de Joventut. Atès que el CMM dóna la possibilitat de
participar una persona per municipi. S’ha sol·licitat a l’ICD rebre aquesta capacitació per a la Comissió
d’Argentona, estem a l’espera de rebre resposta.
S’informa també d’una altre formació de la Diputació “Violència de Gènere en Joves: sensibilització i
prevenció de conductes de risc” per si algú de la comissió té interès en fer-la.

3. Anàlisi del mapa d’actuacions Municipals
De les dades analitzades en l’enquesta es desprèn:
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MAPA ACTUACIONS EN MATERIA DE PREVENCIÓ I COEDUCACIÓ D’ARGENTONA

ALUMNAT Formació Educació Emocional i la Filosofia 3/18 amb els alumnes de cicle superior, més
concretament amb els de 6è.
Tutoria es treballa la igualtat i la no-violència o quan hi ha una problema  concret o
actualitat, noticies o premsa
Cine Fòrum per crear opinió i debat envers la igualtat de sexes,  respecte...
Consulta Oberta a L’IES Programa Salut i escola. 2 h/set
Tallers de sexualitat a 3 ESO
Taller-teatre: "La sexualitat i l valor de la tendressa" amb debat en grup PFI Atenció
personal Programa Consulta Jove  per  demandes individuals  i amb equip
interdisciplinari
Sessions PISSA: Atenció interdisciplinària per abordatge integral
Coeducació: Treballant els rols i estereotips de gènere dins la família.
Exposicions Treu-li suc a la sexualitat i Què Pinta la Sida

AMMPA Xerrades
PROFESSIO
NALS

Formació Per millorar la qualitat de les intervencions
Comissions de Treball prevenció i Atenció i recuperació. Fons documental
Formació específica als educadors PFI
Atenció  i treball Interdisciplinari i en xarxa

PARES I
MARES

Coeducació Treballant els rols i estereotips de gènere dins la família
Tallers de prevenció de la violència de gènere Què sabem de la violència de gènere?
Característiques i tipus d'abusos. Falsos mites entorn a la violència

POBLACIÓ
GENERAL

Taller: "Recuperació emocional" per a dones
Edició de Materials divulgatius. Tríptics de prevenció.
Xerrades a Ràdio Argentona "Salut a l'Abast" diferències a l’hora d’emmalaltir, aspectes
de salut sexual, afectiva, sensibilització de la violència de masclista, Igualtat, drets laborals,
etc.
Formació als Plans d’Ocupació

JOVES Exposicions Treu-li suc a la sexualitat i Què Pinta la Sida
Tallers de sexuallitat i afectivitat i noves masculinitats
Consulta oberta
Taller de defensa personal
Atenció interdisciplinaria (  treball en Xarxa)

GENT
GRAN

Taller:" Identificació de situacions d'abús i maltractament" Gent Gran”
Xerrades Ràdio “Maltractament dones grans i amb discapacitat”.

4. Presentació d’actuacions per part de cada servei
Es realitza una breu explicació de la situació de cada centre i les actuacions que s’estan realitzant.
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5. Propostes i acords

1. Des de les escoles de primària i secundària es treballarà per introduir en el projecte educatiu de centre
Accions coeducatives a nivell de centre, dintre de l’aula i amb l’entorn.

2. Es dóna continuïtat al projecte de Filosofia 3/18 i es vetllarà per realitzar algun taller d’habilitats.
3. L’IES inclou en la seva programació per treballar de forma estable amb l’alumnat de 3r ESO l’Exposició

Treu-li suc a la sexualitat (activitats per treballar a l’aula, guia de l’exposició ) . Les dates previstes per
aquest any són del 12 al 26 de novembre. Hi haurà servei de monitoratge per realitzar els tallers.

4. L’exposició Què pinta la SIDA la tenim cedida del 5 al 19 de novembre. Està adreçada a joves i
adolescents. Cal mirar si podem acompanyar-la amb un taller per als joves del PFI i del Casal.(depenen del
pressupost)

5. S’acorda que les diades del 25 de novembre “Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les
dones” i del 8 de març “ dia Internacional de les dones” és contemplaran en la programació estable dels
centres per treballar-les tant a nivell de intern (a classe, tutories, activitats d’aula, etc.) com a nivell
municipal.

6. Es podem sol·licitar  Xerrades preventives que realitzen els Mossos d’esquadra de Mataró en temes de:
violència de gènere, TIC i Drogues.

7. Es donarà a conèixer al Consell Escolar  Municipal, el Protocol per l’abordatge integral  de la Violència de
Gènere i les dues Comissions  de treball.

8. Pròxima sessió de treball el  el dia 18/02/2016 a les 9 h.

ÉS UNA ACCIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT


