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Ajuntament d’Argentona

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

3ª Sessió de treball: Àmbits educatiu, salut i lleure . Estàndards de servei per l’atenció infància i
adolescents en relació a la Violència Masclista. Proposta de Formació. Accions de prevenció.

Adreçada a: Tècnics d’educació; PFI, PL, ABS Argentona, Escoles de primària i secundària, Espai
familiar, joventut, SIE (Servei d’atenció Especialitzada), Serveis Socials, Igualtat.
Data: dijous, 18 de febrer de 2016 de 9 a 11.00 hores.
Lloc: Sala de plens . Ajuntament nou d’Argentona. 1r pis.

Assistents: Ana Petit (Tècnica Educació), Elena Fernández ( Treballadora Social ABS Argentona),
Mònica Jiménez (Escola Nova d’Argentona), Meritxell Salvat (Escola les Fonts), Mireia Rumià (Escola
Sant Miquel del Cros), Núria Cerezuela (INS Argentona), Eva Cerveto (Pla de Barri), Francesc Xavier
Franco i Alicia López (Policia Local), Mònica Bertran (Joventut), Isabel Fernández  (SIE Mataró-
Maresme) Nina González (Tècnica d’Igualtat, coordinació Protocol de violència de Gènere)

S’excusen: Angles López (B. Riudemeia), Anna Sánchez (PFI).

Ordre del dia:

1. Repàs acords sessions anteriors.
Es fa un repàs de la trajectòria de treball iniciada  per la Comissió de Prevenció de violències masclistes
des del seus inicis al maig de 2015.  Els compromisos  que s’han consensuat han estat:

 Incorporar la coeducació a nivell de Centre i dins les aules. Incorporar la Coeducació en els
projectes educatius i de convivència de cada centre.

 Formar i capacitar als professionals per poder implementar actuacions preventives

2. Propostes de formació pels membres de la Comissió :
 Detecció, prevenció i actuació “abús sexual a menors”

A càrrec : Fundació Vicky Bernadet
Durada:  3 sessions  de 9 a 13 hores Temps: 12 hores
Dates: 31 de març i 7 i 14 d’abril de 2016
Lloc: Ajuntament d’Argentona. Saló de Plens. C/ Gran, 59 1 pis

 “Violència de gènere en joves sensibilització i prevenció de conductes de risc”.
A càrrec :  Associació Candela.
Durada:  4 sessions  de 9 a 14 hores Temps: 20 hores
Dates: 6, 13, 20, 27 d’octubre de 2016
Lloc: Ajuntament d’Argentona. Saló de Plens. C/ Gran, 59 1 pis
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 Dinar de treball “Coeducació” amb Mercè Otero Vidal” de 12,30 a 14,30hs
adreçada a les professionals dels centres educatius municipals.

A càrrec : Mercè Otero Vidal .
Durada:  1 sessió de 12,30 a 14,30 hores Temps: 2 hores
Dates: 22 de setembre de 2016
Lloc:  Espai dels centres Escolars ( Cal acordar quin)

3. Estàndards de prevenció, detecció, d’atenció i recuperació en infants i adolescents en situació de
Violència Masclista.

Fenomen de la Violència Masclista  (VM) en adolescents i joves. Dades

 Hi ha un augment del Ciberbullying i violència a través de les  TIC.
 Dificultats de reconèixer i identificar els abusos  perquè la VM està identificada a violència física.

 Creences i mites entorn a la idea AMOR ROMÀNTIC augmenten la tolerància a situacions d’abús.
 La manca d’experiència en relacions de parella i d’afectivitats les porta a idealitzar la relació.
 Manca d’informació en relació al fenomen de la VM

Cal Reconèixer l’AUTONOMIA PROGRESSIVA DE L’ADOLESCENT incorporant el concepte de “MENOR
COMPETENT” i només en cas de risc greu s’avisarà o informarà als pares. En els altres casos es respectarà la
decisió dels menors, el qual ha de consentir si s’informa o no als pares.
Es comenta que el SIE atén a menors en situació de VM. Argentona ha derivat algun cas. Sempre però  cal fer un
treball previ d’acompanyament i  d’expressió, canalització d'emocions i sentiments per ajudar a identificar
l'impacte  de la VM.

Estàndards relacionats amb els professionals: necessitat de FORMACIÓ ESPECIFICA I CAPACITACIÓ
PROFESSIONALS  perspectiva de gènere, diversitat sexual i interculturalitat. Salut sexual, marc legal, diferents
formes  i expressions de VM,  violències en espais d’oci i consum de drogues, característiques de Mutilacions
Genitals Femenines (MGF) i matrimonis forçats (MF). Identificar mites, estereotips  i creences. Eines i instruments
per detectar. Metodologies que incorporin les TIC. Garantir protecció jurídica professionals.

Relacionats amb la Intervenció
. Enfocament positiu, com a subjectes actius, treballar l’ assertivitat, habilitats socials, gestió emocional i presa de
decisions. Utilitzar la intersecccionalitat per incorporar la perspectiva de gènere, cultural, sexual. Utilitzar les TICs
com a eines d’intervenció per afavorir el vincle i accés als serveis. Incloure grups d’iguals, llenguatge proper

Relacionats amb la Prevenció i sensibilització
Identificació de creences, estereotips i mites . Noves masculinitats per fomentar altres models.  Identificar
actituds i comentaris micromasclistes, el control de la parella com a violència psicològica, la violència sexual .
L’objectivació del cos de les dones i noies en els mitjans, publicitat i música. Situacions d’explotació sexual
infantil, abús, MGF i MF.  Realitzar actuacions continuades i aconseguir la implicació activa adolescents i joves en
la planificació de les actuacions. Metodologies vivencials i pràctiques a partir de les seves experiències. Grups no
mixtes per a l’educació afectiu-sexual. El ciberassetjament, sexting, groming,  el bulliningLGTBfòbic com a forma
de discriminació i violència a altres expressions de gènere no heteronormatives.
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Relacionats amb la Detecció
Utilització d’indicadors i eines per identificar les diferents violències. Implicar a tots els agents socials. Promoure
la figura del referent escolar

Relacionats amb l’Atenció i la recuperació
Incloure’ls de forma activa respectant i donant suport a la presa de decisions. Intervencions de curta durada,
immediates i eficaces oferint acompanyament i informació . Defugir d’actituds paternalistes o minimització del
patiment, projecció d’estereotips sexe- gènere-classe social, orientació sexual, religió. Treball grupal , augmentar
factors de protecció augmentant xarxa social i de suport

Relacionats amb la coordinació i procediments

Promoure discurs clar i homogenis des dels diferents recursos. Referents en situacions de VM en adolescents.
Objectius comuns de treball i interacció amb circuits d’infància i adolescència.

4. Planificació d’actuacions  de prevenció. Acordem que  pel dia 8  de març dia internacional de les
dones . Algunes de les activitats que tenim programades:

 L’hora del Conte : Adaptacions dels contes "La princesa vestida amb una bossa de paper de
Robert Munsch" . La meitat d'en Jan de Gemma Lienas.
Biblioteca Municipal Dia 8 d’abril a les 18:30 h

 Taller “Què li passa a mi col•lega?”  Alumnat del PFI Dies:  9, 16 i 30 de març.
 Xerrada “Prevenció abús sexual a menors”. Saló de Pedra. Dia  6 d'abril . 19,30 hores

5. Altres

1) Realitzem visualització d’alguns materials i vídeos per treballar a l’aula o als espais amb joves.
utilitzant aquests vídeos com a base.

 Los Heroes del Pati de la Fundació Save The Children
https://www.savethechildren.es/heroesdelpatio

 Vídeo explicatiu i gràfic dels diferents tipus d’assetjament
https://www.youtube.com/watch?v=Bhj7Uv8s18k

 Entre passadissos i aules blog amb recursos per combatre l'assetjament escolar dins i fora de
l'escola , amb una guia d'activitats per treballar  envers  el
tema.http://entrepasillosyaulas.blogspot.com.es/2010/12/recursos-para-tratar-el-acoso-
escolar.html

 Video- Forum : Whale rider (2002) estereotips de gènere i l’esperit de superació. La protagonista
és una nena de 12 anys. Es molt maca. Si voleu la tinc

 Video- Forum: La flor del desierto (2009) Explica la hist`ria d’ una nena somali de 13 anys que
fuig del seu poblat per evitar un Matrimoni Forçat (MF) i el tema de la Mutiliació Genital
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Femenina (MGF) d’una forma que no es gens agressiva. La podem veure nens i nenes de
primària i secundària. També us la puc facilitar.

 Video- Forum: Antonia (1995) cobreix un ventall de temes, des de la mort i religió al sexe ,
intimitat, lesbianisme , amistat i amor.

 Video- Forum: Krámpack (2000) de Cesc Gay treballa temes de LGTBI amb més grans (17-18 anys) el
descobriment de la sexualitat, els sentiments els conflictes personals i la vivència de l’homosexualitat

Acordem que els centres escolars enviaram via- e-mail la seva proposta d’activitats.

2) S’acorda que la prioritat de la Comissió passa ara per garantir la formació especifica i la Capacitació dels
professionals. D’acord amb el calendari establert de formació no s’acorda per aquest curs escolar  cap
reunió de la Comissió, tot i que s’establiran comunicacions   utilitzant les TIC com a eina de treball
col.laboratiu.  De cara al curs escolar 2016-2017 s’enviarà nova proposta  en funció de les necessitats.

ÉS UNA ACCIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT


