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Ajuntament d’Argentona

1ª REUNIO DE TREBALL DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE PREVENCIO DE VIOLÈNCIES DE GÈNERE

Sessió de treball. Comissió tècnica de prevenció en els àmbits educatiu, de salut i de lleure .
Què fem? Què volem fer? Reptes per a la prevenció.

Adreçada a: Tècnics d’educació; PFI, PL, ABS Argentona , Escoles de primària i secundària,
Centre Infantil, joventut i Serveis Socials.
Data: dijous, 2 de juliol de 2015 de 9 a 10,30 hores.
Lloc: Sala d’Actes . Ajuntament d’Argentona. 1r pis.

Assistents: Ana Petit (Tècnica Educació), Mar Mir (Infermera ABS Argentona), Mònica Jiménez
(Escola Nova d’Argentona), Angles López (B. Riudemeia), Núria Cerezuela (INS Argentona),
Aleidis Vila (Joventut), Eva Cerveto (Pla de Barri), Anna Alonso (Coordinació Serveis
Personals), Nina González (Tècnica d’Igualtat, coordinació Protocol de violència de Gènere)

S’excusen: Anna Sánchez (PFI), Mireia Rumià (Escola Sant Miquel del Cros),  Isabel Sánchez
(les Fonts).

CONTINGUTS

Presentació de la sessió.

 Fem referència al Projecte de convivència i èxit educatiu del Departament d’ensenyament 2014, en
la pàg 43 fa esment de tot un recull d’accions coeducatives en diferents nivells:

1. Activitats generals de centre (exemples i recursos  de coeducació per l’elaboració del
projecte de centre, formació en determinats programes, NOFC per garantir  respecte, no
discriminació,...Protocol ciberassetjament i assetjament entre iguals,.., tutories entre iguals,..
jocs de pati per afavorir les relacions entre nois i noies,...).

2. Activitats dins l’aula: (repartiment de tasques de manera equitativa, utilització no sexista del
llenguatge, importància del saber de les dones, educació afectiva i sexual, visionat pelis per
treballar la igualtat, estereotips,... prevenció de bullying , relacions abusives, revisió mites
amor romàntic i  violència masclista,... analitzar anuncis sexistes, treballar nous models
femenins i noves masculinitats, acció tutorial compartida amb la família,....

3. Activitats d’entorn: formació AMPA per donar continuïtat i coherència a la tasca
coeducadora, participació de tot l’alumnat en el teixit educatiu d’entorn,....

 Exposició, entrega  i explicació de material de prevenció:

1. Programa: Coneix, respecta i estima
2. Programa: Violència Tolerància Zero
3. Programa: Estimar no fa mal : Prevenció d’abusos sexuals entre iguals en adolescents ,

Prevenció de la violència masclista
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4. Exposicions: sex o no sex
Treu-li suc a la sexualitat (activitats per treballar a l’aula )

5. Webs amb contingut per a professionals amb guies per a famílies i joves : Joves i violència de
gènere

6. Formació per a professionals de determinats programes preventius: s’informa que el
departament d’ensenyament i altres departaments ofereixen formació als professionals per
aplicar els programes preventius per aquells professionals que estiguin interessats.

 Descripció del treball preventiu efectuat (2009-2015) i objectius de millora.

Propostes i acords:

S’acorda:

1. Recollir tot el que s’està fent actualment a les escoles, PFI,  centre infantil  i joventut en temes
de coeducació i de prevenció de les violències. Fer-ho arribar per e-mai a Nina
gonzalezgg@argentona.cat . En la pròxima sessió de treball, cada centre tindrà un espai de
temps per explicar i compartir amb un doble objectiu:

a. Visibilitzar i compartir les experiències al Municipi
b. Establir noves propostes  compartides des de la Comissió.

2. Donar a conèixer,  en el Consell Escolar  Municipal, el Protocol per l’abordatge integral  de la
Violència de Gènere i les dues Comissions  de treball. Es demanarà al consell escolar de cada
centre designi un representant docent, membre del consell, com a responsable  de vetllar pel
projecte i fer efectiva la tasca a cada centre. També podria ser la representant de l’escola a la
Comissió Tècnica del Protocol. Uns dels seus objectius serà implicar a la comunitat educativa.

3. Revisar els documents d’organització dels centres pel que fa Coeducació i promoció de la
igualtat de gènere, valorant els projectes educatius dels centres, projecte de convivència,...
amb l’objectiu d’incloure’ls en les programacions d'aula i en les activitats educatives.

4. Pròxima sessió de treball el dia 17/09/2015  a les 9 h. Sala 2.1 de  l’Ajuntament.

ÉS UNA ACCIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT


