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Resum:

El present treball correspon a la ideació, organització i justificació teòrica d'un projecte 
formatiu de prevenció de les relacions abusives dins de l'àmbit sexo-afectiu en 
adolescents i joves. En el projecte de prevenció es treballaran també les violències de 
gènere que tenen més impacte en aquesta franja generacional, així com eines de gestió 
de conflictes per a poder facilitar mecanismes d'autoprotecció front aquestes violències.
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I Part: Contextualització i marc teòric 
 

 
1. Marc teòric 

 

1.1.Violències de gènere: Conceptualitzacions i terminologia 

 

El relat mediàtic és infal·lible per tractar els casos de violència de gènere com a successos 

criminals on sembla que l'impacte d'aquest greu problema estructural només es comptabilitzi 

amb dones maltractades i/o assassinades. Però indubtablement, les dades són alarmants. A 

finals d'agost es comptabilitzaven 36 víctimes mortals1 per violència masclista en el conjunt de 

l'estat espanyol, un augment significatiu respecte els dos últims anys. Cal recordar que 

aquestes estadístiques només hi són comptades les persones assassinades que tenen un 

vincle afectiu amb la parella. Si comptabilitzessin tots els casos i contextos de violència 

masclista, les dades augmentarien notablement (com poden ser els membres familiars 

assassinats en el mateix crim o la violència masclista exercida contra transvestits i 

treballadores sexuals, entre altres). És més, la comptabilització de les agressions sempre es 

fa a partir de la punta de l'iceberg: la violència física en el seu màxim extrem. Així doncs, rere 

el terme “violència de gènere”, o millor dit “violències de gènere”, s'amaguen molt més casos, 

contextos, moltes més conjuntures i variables que les reduccions que ens ofereixen certs 

discursos públics i legislatius. 

 

Diversos conceptes són el que s'han emprat per dirigir-se i nombrar la violència vers les 

dones. Gairebé sempre, aquest terme s'ha emmarcat i reduït al context intrafamiliar, afectiu i 

privat. Termes com “Violència domèstica” denoten aquesta desviació parcialitzada d'aquest 

problema estructural. Aquesta nomenclatura, molt emprada en els mitjans de comunicació, 

simplifica les violències de gènere limitant-les en l'àmbit afectiu, ometent així marcs 

interpretatius molt més amplis. Com expressen les autores Belén Zurbano i Irene Liberia2:  

 

“La violencia doméstica hace referencia a todo un conjunto de manifestaciones que no tienen 

necesariamente que estar vinculadas a procesos de desigualdad entre sexos y que acogen 

                                                 
1 Extret de les dades del “Boletín estadístico mensual – Agosto 2017. Ministerios de Sanidad, Servicios Social e Igualdad”. 
2 Zurbano Berenguer, Belén; Liberia Vayá, Irene. (2014) “Revisión teórico-conceptual de la violencia de género y de su 

representación en el discurso mediático. Una propuesta de resignificación”. ZER, Vol. 19 – núm. 36. 
 
 * Les referències bibliogràfiques segueixen la normativa de Harvard-APA. 
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en su definición malos tratos a menores, a mayores o entre familiares no necesariamente 

mujeres.” 

 

Una de les primeres definicions universals es va establir a la Declaració sobre l'eliminació de 

la violència contra les dones de l'Assemblea General de l'ONU 48/104 de 1993. En aquestes 

s'especifica que aquesta violència com a tot acte de violència basat en la pertinença al sexe 

femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per 

a la dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitraria de la llibertat, 

tan si es produeix en la vida pública com en la vida privada. La definició també amplia el 

subjecte opressor, ja que no només vincula l'home com a responsable sinó que menciona la 

configuració política opressora d'institucions com l'Estat. Aquesta violència pot adoptar 

múltiples formes i podem establir la següent categorització general basada en diverses 

autores3 com: violència física, violència sexual, violència psicològica, violència econòmica, 

violència estructural, violència institucional, violència ambiental i violència social.  

 

Així doncs són moltes les agressions i els contextos on persisteixen i es reprodueixen les 

violències de gènere. El discurs meditatitzat i institucional sempre relega aquest conflicte en 

un únic àmbit, el familiar- afectiu (i com a sinònim de violència domèstica), ometent altres 

contextos, que traspassen les barreres de lo privat, i subjectes d'opressió claus, com les 

institucions, per entendre com es perpetua, s'aplica o es consenteix aquesta violència 

estructural. Així ho explica Jordi Bonet4: 

 

“No se concibe como violencia de género el hecho que una mujer anciana tenga que malvivir 

con una pensión no contributiva, a pesar de que haya arruinado su salud trabajando en el 

hogar en la economía sumergida o contratos 'basura' o que a una chica joven no le renueven 

el contrato de dependienta en una tienda de ropa por haber engordado uno kilos [...] En todos 

los casos referidos, y en muchos otros, las políticas sociales intervienen reforzando los 

patrones generizados y ninguno de ellos recae en los supuestos recogidos por la denominada 

Ley Integral” [Bonet, 2007:38]. 

 

Es per aquest motiu que hi ha autores que prefereixen parlar en plural, “les violències de 

gènere”, per a poder visibilitzar les múltiples formes d'opressió en raó de sexe i gènere que 

                                                 
3 Bosch, Esperanza; A. Ferrer, Victoria.; Ferreiro, Virginia.; Navarro Capilla. (2013) La violencia contra la mujeres. El amor como 

coartada. Anthropos Editorial, Madrid. p. 246. 
4 Bonet Martí, Jordi. (2007) “Problematizar las políticas sociales frente a la(s) violencia(s) de género” a Biglia B.; San Martín C. 

Estado de wonderbra. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género. Virus Editorial, Barcelona. 
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existeixen en la nostra societat i que molts cop passen desapercebudes. Aquestes violències 

són tan intrínseques que molts cops les normalitzem, les assumim e inclús les exercim. La 

manca de conscienciació entorn a les desigualtats per raó de gènere fan que assumim rols de 

forma acrítica i reproduïm tot allò que el patriarcat ens ha inculcat. O sigui, la imposició del  

sistema de poder/subordinació on es fa difícil entendre l'arrel del mateix, a causa de la  

subtilesa en la seva forma d'actuar, per molt dures i greus que siguin les violències que 

desencadena. Ho expressa d'aquesta manera Kate Millet5: 

 

“No estamos acostumbrados a asociar el patriarcado con la fuerza. Su sistema socializador es tan 

perfecto, la aceptación general de sus valores tan firme y su historia en la sociedad humana tan 

larga y universal que apenas necesita el respaldo de la violencia [...]Y, sin embargo, al igual que 

otras ideologías dominantes, tales como el racismo y el colonialismo, la sociedad patriarcal 

ejercería un control insuficiete e incluso ineficaz de no contar con el apoyo de la fuerza que no 

sólo constituye una medida de mergencia, sino tambiñen un instrumento de intimidación 

constante” [Millet 1995: 62] 

  

Una altra designació que actualment s'empra a nivell institucional és la de “violència 

masclista”. Aquesta expressió posa l'accent en l'origen del subjecte opressor, denotant en el 

mateix terme l'ideari d'on es parteix l'esmentada violència. El masclisme és la més greu de les 

expressions del patriarcat que situa la dona, i tot allò qualificat com a “femení”, en una posició 

de subordinació i supeditació front l'univers masculí. En paraules de l'autor Luis Bonino6, 

s'explica com es detenta el poder i el privilegi des de la posició masculina heteronormativa 

configurada pel patriarcat: 

 

“Pensar en los varones desde la óptica de género supone entender que el lugar social del varón 

está sustentado en los milenarios y patriarcales mitos complementarios de la superioridad 

masculina y la disponibilidad femenina. Estos mitos, que funcionan como ideales y mandatos 

sociales, conceden a los varones, por el hecho de serlo, mayores derechos que a las mujeres a 

imponer sus razones, el uso del espacio-tiempo y a ser sujeto de cuidados”.  

 

Cal esmentar que la violència masclista afecta principalment a les dones, però també  es veu 

compromesa i permet violències contra altres grups d'una posició no privilegiada, 

emmarcades en diverses desigualtats estructurals, per raó de l'opció sexual, classe social, 
                                                 
5 Millet, Kate (1995) Política Sexual, Madrid: Catédra. 
6 Bonino, Luis (1998) “Los varones frente al cambio de las mujeres” Lectora. Revista de Dones i intersexualitat. Núm 4, Barcelona. 

[consulta en línia]. 
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creences, generacional o diversitat funcional, així com de tota persona que desobeeixi la 

normativa heteropatriarcal. 

A mode de resum, doncs, es pot dir que les violències exercides contra les dones han estat 

anomenades amb diferents termes conceptuals: violència de gènere, violència masclista, 

violència patriarcal, violència sexista... Però en tots els casos hi ha la característica comuna, i 

fet diferencial de la resta de violències, que es basa en l'afectació vers les dones pel sol fet de 

ser dones en el marc d'unes relacions de poder desiguals entre homes i dones.  

 

1.2. Prevenció de les violències de gènere en estratègies educatives 

 

La violència masclista dins l'àmbit sexo-afectiu és la conseqüència més visible de les 

relacions de gènere patriarcals. És la punta de l’iceberg de tot un mecanisme que dona peu a 

generar aquest tipus de violència, des dels estereotips i rols de gènere fins a la creença fèrria 

dels mites romàntics. Molts cops, aquests tipus de violència en l'adolescència s'analitza com a 

“comportaments desviats”, “conductes atípiques” o “mimetitzacions de relacions parentals”. 

Aquestes argumentacions no poden esdevenir justificacions i s'ha de treballar perquè es 

generin espais de crítica als rols de gènere i a les diverses relacions de desigualtat. I es que 

les arrels d'aquesta violència es troben en les desigualtats de poder, l'adopció dels estereotips 

de gènere, les concepcions depenents de l'amor, els imaginaris sexuals estereotipats o les 

expectatives normatives dins l'àmbit de la parella, entre altres. Aquests elements, portats a 

l'extrem, generen relacions abusives i maltractaments en l'àmbit sexo-afectiu, en l'àmbit de la 

parella. La majoria d'aquestes conductes són pràctiques que s'interioritzen durant els 

processos de socialització de la infància i es consoliden durant l'adolescència i la joventut. Per 

tant, és imprescindible generar polítiques de prevenció en la infància i l'adolescència per 

poder modificar els patrons relacionals vigents. 

 

Les dades de percepció de la violència masclista en adolescents són força alarmants i 

demostren que ens els últims 5 anys s'han normalitzat certs tipus de violència. Segons dades 

de l'estudi “Percepción de la Violencia de Género en la adolescencia y la joventud” de 2015, a 

nivell estatal una de cada tres persones adolescents no considera els mètodes de control 

(controlar mòbil, comunicació, relacions amistats, etc.) com a una forma de violència i més del 

58% de la població adolescent troba que el mal ambient (crits, discussions, parlar malament 

de la parella públicament, humiliacions, etc.) en la parella és acceptable. Aquestes dades, 

doncs, rebel·len una normalització de certes agressions i pautes de conducta que són els 
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fonaments per a generar relacions abusives i de maltracte.  

 

En aquest sentit cal aturar-nos i posar l'accent en la violència psicològica, que sovint es 

menysté, en part perquè hi ha un cert grau de violència psicològica cap a les dones que esta 

inserida i consolidada dins de qualsevol sistema patriarcal. Cal recordar que la violència 

psicològica és aquella que interrelaciona i possibilita altres violències com la física o la sexual.  

Com hem especificat anteriorment, el grau de normalització d’aquesta violència per part de les 

adolescents és molt alt, ja que els referents que tenen són, encara avui en dia, patrons basats 

en forts estereotips de gènere i misticismes romàntics que naturalitzen aquests tipus de 

relacions abusives. Davant d'això, les tasques de prevenció en adolescents són prioritàries i 

requereixen actuacions urgents.  

 

1.2.1. Àmbit preventiu 

 

El concepte de prevenció tal i com l'entenem actualment, dins l'acció comunitària, va partir  

dels treballs comunitaris de Gerald Caplan a mitjans dels anys 60'. Caplan va ser el primer 

que proposà una definició més sistemàtica de la prevenció, agrupant-ho en tres categories: 

prevenció primària, prevenció secundària i prevenció terciària.  

 

Aquest projectes de prevenció es centrarà en la prevenció primària que compren la reducció 

de la taxa d'incidència d'un determinat problema en la població, tractant les causes 

identificades d'aquest problema abans que s'arribin a produir. Els esforços, per tant, s'han de 

dirigir tant a transformar l'entorn de risc com a reforçar l'habilitat de l'individu per afrontar-lo. 

Caplan fixava tres exigències estructurals en la prevenció primària: el programa s'ha de dirigir 

a un grup o comunitat, no a individus; el programa ha d'intervenir abans que el problema 

sorgeixi però que hi hagi un risc alt en la seva aparició; el programa ha de fonamentar-se en 

coneixements sòlids provinents de la investigació del problema de què es tracti. La prevenció 

secundària i terciària són les encarregades de focalitzar i acotar els grups de risc en contextos 

on el problema ja hagi existit i es requereixen altres tipus d'eines per a reduir l'índex 

d'incidència de casos, reduir l'impacte  o previndre possibles recaigudes. 

 

Així doncs, la prevenció primària en aquest projecte de prevenció és aquella que s'activa quan 

encara no han aparegut casos de maltractes en les relacions sexo-afectives. Aquesta ha de 

servir per reduir la taxa d'incidència i treballar les causes que generen les relacions abusives 

per tal de que no es produeixin. La finalitat és identificar i fer-nos conscients de determinades 
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conductes per intentar frenar-les. En aquest sentit, és fa imprescindible tractar i gestionar 

aquestes violències normalitzades o invisibilitzades que són el camp de cultiu de futures 

relacions abusives. Els esforços, per tant, es dirigeixen tant a transformar l’entorn de risc com 

a reforçar l’habilitat de les persones per afrontar-lo. Aquest entorn de risc, i entenent que es 

tracta de prevenció primària, s'estendrà a tota la població adolescent per igual.  

 

1.2.2. Àmbit educatiu 

 

Són diversos els sistemes implicats en l'educació i aprenentatge de les i els adolescents: 

sistema familiar, social, sanitari, associatiu/comunitari, etc. En aquest projecte ens centrarem 

en el conjunt d’institucions socioeducatives com a espais clau en el procés de socialització, ja 

que esdevenen referents que creen patrons de conducta en les diverses etapes de creixement 

de les persones. Són en aquests àmbits on la prevenció, des d'una perspectiva crítica, pot 

incidir i generar canvis de transformació social.  

La perspectiva del projecte, en la seva vessant educativa, rau en les bases de l'educació 

transformadora. Aquest és un concepte nascut de la pedagogia critica (amb autors i autores 

com Paulo Freire, Peter McLaren, Henry Giroux o Paula Allman)  que parteix del desig de 

canvi social i de la voluntat de transformació. Implica creure en la possibilitat de superar les 

limitacions del present i pensar que l’educació no pot ni ha de refusar responsabilitats.  

El sentit de l'educació transformadora –en essència constructiva i participativa– és que les 

persones participants es reconeguin com a persones creatives, intel·ligents i amb capacitat 

d’actuar, mentre que els formadors i les formadores són facilitadors que organitzen ambients 

propicis per desenvolupar aprenentatges amb sentit que permetin fer una revalorització de la 

vida quotidiana i el paper dels subjectes a la societat. 

El tractament de les desigualtats de gènere i la resolució de conflictes s'hauria de donar de 

forma transversal en tots els centres educatius. En aquest sentit, una de les eines bàsiques és 

la gestió de conflictes dins del marc d'una cultura de la pau. Es treballarà per a una cultura de 

pau, és a dir, “treballar per al foment de pràctiques de convivència coherent i necessàries per 

a la construcció d’una pau que erradiqui la injustícia de la desigualtat i el poder (violència 

estructural) i els afrontaments simbòlics, culturals i de creences (violència cultural)”7. 

 

 

                                                 
7 ICD; Tamaia (2015) Estimar no fa mal. Projecte de formació per a la prevenció de la violència masclista. Barcelona, Generalitat de 

Catalunya. 
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Una altra eina bàsica és la coeducació, ja que és fonamental per a una educació que 

estableixi relacions no abusives. L’escola coeducativa emfatitza el reconeixement de les 

dones en tot allò que fa referència a l’organització i la gestió del sistema educatiu i dels 

centres escolars, la relació i la interacció entre l’alumnat i el professorat, els currículums, el 

llenguatge, les unitats d’aprenentatge, els materials, els llibres, etc.  

 

Així doncs, el projecte preventiu es fonamentarà en unes bases educatives per la 

transformació, que parteixen de la pedagogia crítica, de la cultura de la pau i la coeducació. 

 

2. Marc Legal 

 

En l'actual context polític tenim una marc jurídic molt ampli, el qual inclou legislacions i 

reglaments europeus, estatals i autonòmics específics en l'eradicació de la violència masclista 

i les múltiples violències de gènere.  

 

Des de la IV Conferencia Mundial de 1995 de Bejing de l'Organització de Nacions Unides 

(ONU), han intervingut en la nostra societat diverses legislacions i reglaments contra la 

violència masclista. Les més rellevants, per ordre cronològic són: la Llei Orgànica 11/2003, de 

Mesures concretes en Matèria de Seguretat Ciutadana, Violència Domèstica e integració 

Social dels Estrangers; la Llei Orgànica 27/2003, Ordre de protecció de la víctimes de 

Violència Domèstica; Llei Orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció Integral contra la 

Violència de Gènere; Resolució del Parlament Europeu 803/2004/CE, per la que s'aprova un 

programa d'acció comunitària de combatre la violència vers les dones i grups de risc; Llei 

Orgànica 3/2007, para la igualdad efectiva y real de las mujeres y los hombres; Llei  5/2008, 

del 24 d’abril del Parlament de Catalunya, del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista.  

 

Abans de la LO1/2004 la violència masclista havia estat tractada com a conflictes 

intrafamiliars i de caràcter privat. Amb aquesta primera llei es va obrir la porta a considerar la 

violència masclista com un problema social que vulnera els Drets Humans i les llibertats 

fonamentals. Per primer cop es percep una perspectiva de gènere dins del marc legislatiu que 

inclou de manera transversal la voluntat d'eradicació de les desigualtats de gènere, ja que 

entén que aquestes són la font primària de la violència masclista. En aquest sentit estableix 

mesures de control de la publicitat discriminatòria vers les dones o la necessitat del treball 

coeducatiu en els centres educatius. Però tot i el marc teòric que estableix, el seu articulat fa 
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referència única a les violències dins l'àmbit afectiu deixant molt poc marge a altres violències 

de gènere que succeïxen en el nostre quotidià. Tal i com expressen Belen Zurbano i Irene 

Liberia: 

 

La Ley, aun con la mención a la responsabilidad por ser un problema social, público y político, 

describe en su articulado un problema complejo y general basándose en una única 

manifestación de dicho problema como son los casos de violencia en las relaciones afectivo-

familiares (concepto inclusivo que pretende dar cuenta de todo tipo de relaciones que tengan 

que ver con el mundo privado y personal de los afectos, tomen la forma legal que tomen y 

mediando o no la convivencia). [Zurbano i Liberia, 2014:131] 

 

Cal mencionar també les diverses reformes del codi penal les quals modifiquen el marc legal 

entorn les violències de gènere. És el cas de la reforma de 2015 del codi penal en l'àmbit de 

violència masclista on es van tipificar els delictes de stalking i sexting . Reforma on també es 

van treure i posar polèmics atenuants/agreujants a l'hora de jutjar delictes per violència 

masclista dins l'àmbit intrafamiliar.  

 

Actualment i en marc autonòmic, a Catalunya tenim la L5/2008 que identifica i amplia de 

manera transversal les múltiples violències de gènere. Així doncs, aquesta legislació recull 

des de les diverses discriminacions en àmbit laboral, fins al tractament mediàtic de les 

violències de gènere, a banda d'oferir garanties i proteccions específiques per a les afectades 

de violència masclista en matèria de sanitat i habitatge. A més, aquesta llei desplega tot un 

seguit de recursos públics i xarxes d'atenció amb la voluntat de treballar la desigualtat de 

gènere de forma interseccional i oferir una atenció especialitzada a les dones afectades de 

violència masclista8. Tot i així, queda lluny d'arribar a l'efectivitat aconseguida per altres 

legislacions d'altres països on han incorporat conceptualitzacions i contextos més amplis, 

diversos i complexos en els seus articulats. Un exemple podria ser la legislació argentina de 

20099, la qual inclou les conductes, accions i omissions de manera directa o indirecta, tan en 

l'àmbit públic com en el privat, i perpetrades per diversos subjectes els quals parteixen d'una 

posició de poder. En aquesta legislació s'incorporen i es reconeixen una àmplia tipologia 

d'agressions des de l'àmbit laboral, mediàtic fins el sanitari10. 

                                                 
8 SIAD (Serveis d'informació i atenció a les dones) i SIE (Serveis d'Intervenció especialitzada en violència masclista). 
9 Argentina (2009). Ley No 26.485, de 11 de marzo de 2009, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. Boletín Oficial de la República Argentina, 
31.947.  

10 Totes aquelles agressions perpetrades pel personal sanitari que afecti a les llibertats sexuals i reproductives de les dones, tracte 
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Cal afegir, per últim, que des d'una perspectiva interseccional i feminista, són moltes les 

legislacions que afecten i impacten directament a les dones i a les llibertats d'aquestes en 

marc autonòmic català. En aquest sentit, lesgislacions com la Llei Orgànica 4/2000 sobre 

Derechos y libertades de los extranejeros en España y su integración social, la Llei 

autonòmica del Parlament de Catalunya 11/2014 per garantir els drets de les lesbianes, gais, 

bisexuals, transgèneres i intersexuals per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia o la 

Llei Orgànica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo no s'han d'oblidar per a poder crear un marc contextual que ajudi a entendre les 

diverses limitacions o llibertats en l'àmbit legislatiu. 

 

2.1.Plans específics contra la violència masclista  

 

D’altra banda i en el marc administratiu, els plans específics contra la violència masclista 

apareixen a finals dels anys noranta, primer en l’àmbit estatal i després en l’àmbit autonòmic i 

el local. També han aparegut altres instruments normatius, com els protocols i els acords 

interinstitucionals.  

 

En relació als plans específics, cal destacar els inicis a l'any 1998 quan es va aprovar el 

primer Pla de l’Estat d’acció contra la violència domèstica (1998 - 2000), el qual articulava 

mesures en sis grans àrees, i posteriorment el II Pla integral contra la violència domèstica 

(2001-2004), el qual va donar lloc a canvis en la legislació penal.  

 

A Catalunya existeixen diferents instruments de planificació, coordinació, prevenció, atenció i 

recuperació amb l’objectiu d’eradicar la violència masclista. Destaquen el Programa 

d'Intervenció Integral contra la Violència Masclista, el Protocol Marc per a una intervenció 

coordinada contra la violència masclista, la Comissió Nacional per a una intervenció 

coordinada contra la violència masclista, el model territorial d'abordatge, que es concreta 

mitjançant els Circuits Territorials d'àmbit supracomarcal, i tota la xarxa de serveis 

especialitzada per atendre les dones que travessen aquestes situacions i els seus fills i filles. 

 

Aquest any 2017, s'ha tancat el Pacte d'Estat contra la Violència Masclista que donarà peu a 

canvis en la legislació penal (article 17 de la L1/2004), preveu modificar la llei de règim local 

perquè els ajuntaments recuperin les competències en les actuacions contra les violències de 

gènere i dotarà de recursos econòmics per a la creació o implementació de plans específics 
                                                                                                                                                                  

discrminatori, abús de la medicalització o la patologització de processos naturals. 
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en la matèria. Malgrat ser una acord de mínims, el pacte inclou unes 200 accions i preveu uns 

1.000 milions d'euros en 5 anys.  

 

 

2.2. Normativa sobre la prevenció dins l'àmbit educatiu 

 

Totes aquestes mesures han incidit en múltiples àmbits que van des del civil, penal, social o 

educatiu, a través de les seves normatives i plans específics. Tot i així, en l'àmbit judicial, la 

prevenció queda relegada a la recomanació i poques són les mesures d'obligatorietat.  

 

En el que ateny a l'àmbit educatiu, la Llei Orgànica 1/2004 estableix principis i valors de 

sensibilització i intervenció en l'àmbit educatiu, algunes de les quals estipulen que en els 

objectius dels centres escolars s'inclogui una educació amb valors de respecte i igualtat, així 

com una resolució de pacífica dels conflictes 11. Pel que fa a elements d'obligatorietat, aquesta 

legislació va incorporar l'educació sobre la igualtat i contra la violència de gènere en el 

contingut curricular.  

 

La Llei autonòmica 5/2008 també estipula que en els centres educatius s'apliqui el principi de 

la coeducació i garanteix aquest punt amb la supervisió dels materials educatius per part de 

l'administració competent. A més, en l'àmbit autonòmic, s’està treballant en la creació d’un pla 

de coeducació i prevenció de la violència masclista integrat al sistema educatiu públic català. 

 

Pel que fa al recent pacte d'Estat contra la violència masclista, aquest exigirà que els 

projectes de direcció de centre escolar incloguin continguts específics sobre igualtat i contra la 

violència masclista. La finalitat és poder prevenir, en totes les etapes educatives, la violència 

de gènere, el masclisme, l'educació emocional i sexual i la igualtat. 

 

 

 

 

                                                 
11 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. CAP. I de título 

primero Medidas de sensibilización, prevención y detección. 
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3. Contextualització 

 

3.1. Percepció de les violències de gènere en l'adolescència 2.0 

 

A part dels canvis que comporta l'adolescència (canvis corporals, emocionals, psicològics, 

ideològics, etc.) des de fa unes dècades es suma un nou procés de socialització de 

l'adolescència que cal analitzar com un factor clau. Internet i les xarxes socials per mitjà dels 

smartphones, han suposat una revolució en el s.XXI ja que han modificat la forma amb què 

l'adolescència es relaciona i es comunica. Per tant, per analitzar la situació actual de les 

violències de gènere en l'adolescència actual, cal tenir molt en compte aquestes Tecnologies 

de la Informació i la Comunicació (TIC) i com interactuen a l'hora de potenciar patrons 

heteropatriarcals o inclús com són utilitzades per cometre noves formes d'agressió com el 

stalking o els casos de difusió pública de sexting. 

I es que tenim dades molt preocupants sobre la percepció i l'impacte de la violència masclista 

en l'àmbit de les parelles adolescents. La “Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2015” 

exposa que el 21% de les dones de 16 a 24 anys han rebut violència de control, l'11,8% 

violència psicològica emocional (amenaces, insults, xantatges, humiliacions, etc.) i el 4,6% 

violència física en mans de la seva parella en l'últim any. 

 

A nivell autonòmic, l'any 2010 es va treure el informe12 d'impacte de la Llei 5/2008 que 

revelava que el 30,3% de noies entre 14 i 18 anys ha patit violència masclista en l'àmbit de la 

parella a Catalunya. A més, es detalla que, pel tipus de violència, el 14,1% ha patit violència 

psicològica; el 4,2%, violència física, i el 12,4%, violència sexual. L'informe posa de manifest  

la presència arrelada de tòpics i estereotips sexistes entorn les relacions de parella en la 

població jove, tot i que molt més en nois que en noies. Un exemple d'això és que el 18,64% 

de nois i un 7,04% de noies pensen que per tenir una bona relació de parella és desitjable que 

la dona eviti dur la contrària a l’home o que un 26,06% de nois i un 6,64% de noies pensen 

que està justificat que un home agredeixi la seva dona o la seva companya quan ella decideix 

deixar-lo.  

 

                                                 
12  Informe Avaluació de l’impacte social de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 2010. Càlcul fet a 

partir de les dades de l’enquesta Igualtat i prevenció de la violència de gènere en l’adolescència feta per la Universitat Complutense 
de Madrid i el Ministeri d’Igualtat, amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament i del Ministeri d’Educació, l’any 2010). 
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La “Macroencuesta” de 2015 també indicava que el sentiment de culpa després d'haver patit 

una agressió és molt més gran en dones de 16 a 24 anys, un 38,4% respecte el 24% en 

dones majors de 25 anys. La mateixa font també detalla com les joves són les que pateixen 

més violència psicològica de control respecte a dones de major edat. 

 

En aquest sentit, cal posar el punt d'atenció a les violències de control. Podríem definir les 

violències de control com totes aquelles conductes que pretenen controlar a la parella, ja sigui 

per mitjà del control d'informació, control ideològic, control social o altres tipus vigilància amb 

la finalitat de sotmetre a la parella a les seves voluntats i crear una exclusivitat en ella. 

 

Segons dades de la “Macroencuesta” de 2015 el 25% de dones joves de 16 a 19 anys que 

han tingut parella en alguna ocasió, han patit violència de control. Les adolescents són les que 

reben més violència de control en comparació amb altres dones de major edat i, 

contradictòriament, les que menor grau de consciencia tenen a identificar aquestes conductes 

com a agressions o maltractaments (entesos com a agressions continuades de forma 

intermitent i permanent en una relació de parella). 

 

I es que la violència psicològica com el xantatge emocional, les amenaces verbals o els 

mètodes de control no són tan alarmants per la població adolescent com exposa Pepa Horno: 

 

“La violencia psíquica y la negligencia son las dos formas de violencia contra menores más 

frecuentes, y sin embargo las menos conocidas y las menos penalizadas. Cuando se plantea la 

intervención en la violencia en el marco de relaciones amorosas, y especialmente entre 

adolescentes, este aspecto se vuelve esencial porque existe en los y las adolescentes una clara 

dificultad para identificar la violencia psicológica como tal. La consideran y la internalizan como 

parte natural de las relaciones afectivas.” [Pepa Horno 2014: 35,36] 

 

Els i les joves són les que més ús fan de les xarxes socials i les noves tecnologies del a 

informació per comunicar-se o establir xarxes. WhattsApp, Facebook o el Tuenti han 

esdevingut eines per enviar i rebre missatges d’assetjament i per controlar les seves parelles, 

sense que hi hagi una percepció de conducta agressiva. L’estudi coordinat per Cristobal 

Torres Albero “El ciberacoso como forma de ejercer violencia de gènero en la juventud” de 

2013,  revela que 6 de cada 10 noies reben missatges amb insults de persones del seu entorn 

afectiu i d'aquestes, només, el 16% diu que han sentit por d’aquests missatges o en altres 
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paraules, ho han vist com una amenaça.  

L'estudi posa èmfasis en la característica de l'opció de l'anonimat a l'hora de cometre 

agressions (insultar, difamar, humiliar...) per mitjà de les xarxes socials, ja que això fa que 

aquestes siguin més descarnades. Aquest estudi també cita les agressions més 

generalitzades relacionades amb la violència de control i altres tipologies d'agressions 

mediatitzades per les TIC en l'època adolescent. Aquestes són obtenció de contrasenyes 

sense consentiment, accedir a informació personal, falsificació d'identitat, pressió en grups de 

discussió, crítiques continuades i revelació d'intimitats de la parella després d'acabar-se la 

relació o en altres paraules el sexting (fer públiques imatges de contingut eròtic sense 

consentiment). Segon l'estudi el 16,6% de joves entrevistades han estat víctimes de la difusió 

d’imatges seves compromeses o de caràcter sexual sense el seu consentiment.  

 

3.2. Estereotips de gènere i referents d'èxit dins l'imaginari adolescent  

 

Els estereotips de gènere són un dels pilars bàsics de la violència masclista dins l'àmbit sexo-

afectiu. Els models, les funcions, els papers i les expectatives construïdes i apreses des de la 

primera etapa vital són les que donen un significat al món social i a la vida en si mateixa. La 

inclusió o exclusió en certs àmbits, espais, emocions, categories esdevé decisori per establir 

grups de semblança i de diferència en funció de la posició social de partida. És aquí quan es 

visualitzen, en el cas del gènere, dos pols aparentment oposats, dicotòmics i que pretenen ser 

complementaris però d'una forma jeràrquica on hi ha una part privilegiada.  

 

En l’actualitat la identitat femenina continua estant representada per la dependència 

emocional, la comprensió i la cura dels altres. Relegada, encara, a l'espai privat i afectada per 

múltiples desigualtats en diversos àmbits tan transcendents com el del treball, ja sigui 

productiu com el reproductiu. D’altra banda, la identitat masculina segueix sent caracteritzada 

per l’autosuficiència, la racionalitat, el control emocional, la competitivitat i el domini de la 

violència. El seu escenari clau segueix sent l'espai públic i la posició privilegiada en diversos 

àmbits i contextos. Aquests ideals configuren de forma normativa els grups socials i afecten 

als processos de subjectivitat i intersubjectivitat.  

 

Mostra d'això són alguns dels estereotips i tòpics que perduren en l'adolescència. En l’informe 

d'Avaluació de l’impacte social de la Llei 5/2008, anteriorment citat, s'extreuen dades 
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preocupants respecte les creences sexistes dels i les adolescents: 

 

 Un 14,19% de nois i un 2,62% de noies pensen que els homes no han de plorar. - 

  Un 10,17% de nois i un 10,46% de noies pensen que l’home que sembla agressiu és 

més atractiu. 

 Un 13,98% de nois i un 4,02 de noies pensen que està bé que els nois surtin amb 

moltes noies, però no al revés. 

 Un 17,16% de nois i un 3,22% de noies pensen que és correcte amenaçar de vegades 

els altres perquè sàpiguen qui és el que mana.  

 

I és que actualment, per molt que hi hagi un discurs confrontat que advoqui per la igualtat 

efectiva entre homes i dones, ens trobem en una realitat que perpetua les violències de 

gènere, ja sigui de forma conscient com inconscient, i que manté pràctiques que 

constaten la internalització, per ambdós sexes, de la masculinitat i la feminitat 

hegemònica.  

 

En l'àmbit de la infància i l'adolescència, és summament important l'imaginari que crea el món 

audiovisual o musical, molt consumit en aquesta etapa de la vida. Els dibuixos animats, les 

sèries o les pel·lícules juvenils reprodueixen aquests estereotips de gènere. Només cal veure 

els anuncis de joguines i el seus missatges en funció del públic objectiu. La contraposició, per 

exemple, entre l'Action Man i tot el món que l'envolta (guerres, perill, foc, armes, agressivitat, 

força, etc.) i els anuncis de la Nancy (estètica, bellesa, cura cap als altres, espai domèstic, 

delicadesa, etc.) és molt il·lustratiu.  

 

En el cas de les pel·lícules juvenils o clips musicals, els estereotips de gènere que s'hi 

reflecteixen generen patrons i referents d'èxit, ja sigui en nois com en noies, marcant 

conductes heteropatriarcals molt alarmants. Segons detallen les memòries anuals d'impacte 

dels tallers de prevenció de l'Ajuntament de Barcelona “Els paranys de l'amor”, molts 

d'aquestes referents reprodueixen la figura masculina com a un noi rebel, que utilitza la força 

per crear autoritat, sense valors de respecte vers els altres, autònom, amb independència 

emocional, amb un físic de gimnàs, etc. Aquest també esdevé un referent heterosexual positiu 

per a les noies, ja que és aquest perfil de noi el que troben atractiu.  

 

En aquest sentit, la identitat de gènere en l'adolescència està íntimament lligada a la 
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sexualitat i per tant, la seva configuració va en funció d'una activitat sexual, afectiva i 

expressiva que, malauradament, continua sent heteropatriarcal. Una mostra d'això són els 

insults que empren els i les adolescents dirigits a nois (marica, bujarra, nenaza, gallina, gordo, 

...) i a noies (zorra, puta, calientapollas, gorda, plana, marimacho, guarra,...), les quals es 

comporten de manera no normativa al seu rol de gènere. En altres paraules, hi ha 

masculinitats/feminitats que triomfen i reben la validació o lloança del grup, i 

masculinitats/feminitats que no. 

 

L'educació sexual, i també l'atenció sanitària en l'àmbit reproductiu, atorguen una 

responsabilitat majoritària a les dones, fent que es generi una realitat parcialitzada al 

responsabilitzar les pràctiques sexuals segures únicament a les dones. A més, l'educació 

sexual dirigida a les noies sempre és en termes preventius i no exploratius. Pocs cops els 

tallers de sexualitat animen a les noies a masturbar-se, a explorar el seu cos o gaudir del 

plaer i si ho fan, no hi dediquen massa temps, ja que la càrrega preventiva s'emporta tot el 

gruix formatiu. L'àmbit del gaudir de la sexualitat, per tant, continua sent propietat hegemònica 

del gènere masculí.  

L'educació sexual i reproductiva també contribueix a amplificar aquest rol de gènere femení 

basat en la cura i la responsabilitat exclusiva. Igualment passa amb els missatges de 

prevenció que es donen als joves. Hi ha una diferència significant entre els missatges d'alerta 

que se li dona una noia quan surt de festa i les que se li dóna a un noi. Els consells dirigits a 

les noies sempre tindran a veure amb l'alarma social vers una agressió sexual, molts cops 

ometen que la majoria d'agressions d'aquest tipus es produeixen dins els espais afectius i de 

confiança. Per contra, els missatges d'alerta dirigits als nois estan més relacionats amb el 

consum de drogues i alcohol. Per tant, avui en dia, la socialització de noies i nois és molt 

diferent i desigual, estant enormement relacionada amb els estereotips de gènere que 

perduren en la seva essència.  

 

“Fruit d’aquesta socialització desequilibrada i injusta, homes i dones tenen vides emocionals i 

sexuals diferents i una manera distinta de relacionar-se amb el seu jo interior, amb el seu cos i 

amb les altres persones. Malauradament, les pautes educatives de l’actualitat no porten camí de 

revertir les desigualtats sinó més aviat el contrari”. [Rosa Sanchis 2004:27] 

 

Tots aquests estereotips de gènere inculcats en la nostra societat impacten de manera 
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alarmant en les relacions de parella, les quals reprodueixen les relacions desiguals i de 

subordinació entre gèneres. No ens ha d'estranyar, per molt greu i alarmant que resulti, que 

actualment un tant per cent significant de joves justifiquin o relativitzin (com s'ha exposat en 

anteriors dades estadístiques) els maltractes i les violències de gènere vers les dones, quan 

aquestes intenten trencar aquest rol normatiu imposat dins l'àmbit sexo-afectiu. 

 

3.3. Mites de l'amor romàntic 

 

Partim de la base que l'amor romàntic és una construcció social i cultural del com s'ha 

d'establir un ideal de parella. Aquest ideal en depèn la forma de socialitzar-nos i en cada etapa 

històrica s'ha desenvolupat en diferents termes i conductes. Tot i que l’ideari de l’amor 

romàntic pot estar present en la majoria de les etapes evolutives dels éssers humans, cobra 

més intensitat i importància durant l’etapa d’iniciar-se en les primeres relacions: la pre-

adolescència i l'adolescència.  

 

Els orígens de l'amor romàntic són inexactes. Tenim exemples en la literatura de la Roma 

clàssica o la filosofia grega, però segons diverses autores l'amor romàntic no és generalitzà a 

occident fins els segles XII i XIII amb l'origen de “l'amor cortès”. L'herència d'aquella 

concepció d'amor és un amor romàntic actualitzat, replet de mites i tòpics que comporten un 

joc de poders dins la parella i concepcions d'exclusivitat o propietat molt perilloses. Aquests 

mites juntament amb els estereotips de gènere són els dos pilars bàsics on es suporten les 

relacions abusives i de maltracte en les parelles.  

 

Entenem com a mite una història o un conjunt de situacions que creen un patró de conducta 

basat en l'idealisme d'èxit, uns suposats impactes reiteratius i una generalització o 

estandardització d'elements. Els mites de l'amor romàntic desperten necessitats, complaences 

i desitjos dins de la parella i quan aquests no es compleixen generen frustracions i patiment 

diferenciats entre gèneres. Així ho expressa l'autora Esperanza Bosch: 

“Todas estas creencias sobredimensionadas, teñidas de colorines, que convierten la idea del amor 

en algo casi sagrado, son aprendidas por hombres y mujeres pero de manera igualitaria, los 

códigos són difrentes en la socialización de género [...] Ellas Deberán dar más y ellos estaran en 

su derecho de recibir y exigir más” [Esperanza Bosch, 2013: 57] 
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A continuació s'exposaran alguns dels mites romàntics presents en l'adolescència i que  

comporten diversos perills i amenaces segons detallen diverses autores i fonts consultades de 

projectes preventius en violències de gènere dins la parella : 

 

- “Trobar la mitja taronja” 

Aquest mite ens porta a la creença que hi ha persones que estan predestinades a estar l'una 

amb l'altra. La idea de la complementarietat és una creença que, per una banda, reforça la 

idea que necessitem una persona per arribar a l'equilibri i per altra banda, genera una 

perspectiva de parella que pot esdevenir en frustració. La idea de la soledat sentimental com 

a pitjor dels futurs possibles és una fal·làcia que cal combatre, ja que podem tenir diverses 

xarxes socials on poder cercar el suport emocional que totes i tots necessitem sense 

necessitat de focalitzar-ho en una única persona.  

 

- “Trobar el meu príncep blau / La dona de la meva vida” 

Aquest mite, juntament amb el de la mitja taronja, també potencia la falsa creença que la 

parella ha de ser complementària, única i amb la qual es projectarà tota la vida. Aquesta idea 

connecta amb una de les institucions patriarcals per excel·lència: la família nuclear.  

L'impacte d'aquest mite afecta tant a noies com nois, però amb diferències òbvies en els rols 

de gènere. El món imaginari que han construït els contes, els dibuixos i les pel·lícules 

(sobretot de Walt Disney), genera la norma heteropatriarcal de la recerca de l'home o dona 

ideal amb qui projectar. En el cas de les noies, serà un “príncep” que farà la vida més fàcil, les 

salvarà de les amenaces i farà que aquestes es sentin segures i protegides. En el cas dels 

nois, buscaran una bona esposa i bona mare que compleixi tots els patrons de cura i atenció 

requerits del gènere femení normatiu. 

 

- “L'amor ho justifica tot” 

Aquesta és una idea que mitifica l'amor i l'eleva a la categoria més alta dels valors socials. En 

nom de l'amor es poden fer mil i una agressions que seran justificades i serviran com a 

argumentació fiable e inqüestionable.  

 

 



                           | Projecte de prevenció de les relacions abusives en la parella adolescent 

 19 

- “ La gelosia demostra amor” 

Aquesta és una idea que perdura i que està fortament arrelada en l'imaginari adolescent. 

Segons l'estudi “La Evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención 

de la violencia de género”13 en dades de 2013, només el 25% de les noies i el 28% dels nois 

del total entrevistat van expressar que la gelosia no demostra amor. L'estudi també expressa 

amb preocupació que aquesta dada va en augment.  

La gelosia és un dels factors més perillosos dins de la mitologia romàntica. És una creença 

que concep a la parella com a una propietat i que per tant pot ser limitada, qüestionada o 

controlada. És un mite que com diu l'autora Esperanza Bosch (2013), està íntimament lligats 

amb les creences cristianes i constitueix una garantia de l'exclusivitat i la fidelitat. La gelosia 

també serveix per justificar comportaments injustos, repressius y violents. Per tant, és 

importantíssim poder treballar sobre aquesta emoció i donar eines als i les adolescents 

perquè la puguin gestionar. 

 

- “Amor etern” 

Idea que el amor passional és perdurable i infinit. Aquest pot generar moltes frustracions i 

portar a conductes agressives pel fet de no acceptar un possible trencament en la parella. 

Actualment, en l'estudi anteriorment citat de M.J. Díaz Agiado (2013) un 6,7% dels i les 

adolescents troben justificat que l'home agredeixi a la dona quan aquesta vol deixar la relació 

de parella. 

 

- “Els qui es barallen es desitgen” 

Aquesta és una concepció molt passional de relació. Amor i ràbia són les dues emocions que 

prenen importància. Les discussions o baralles de baixa intensitat són vistes com a positives 

per una part important de l'adolescència actual, fins al punt de no veure-les com un perill. De 

fet, en l'estudi sobre “La percepción de la violencia de género en la adolescencia y la 

joventud” de 2015 de la Delegación del Gobierno de España para la Violencia de Género, al 

voltant d'un 10% dels joves considera inevitable mantindre discussions constants i crits, 

mentre que el 36% de nois i 33% de noies  les considera acceptables en algunes 

circumstàncies. 

 
                                                 
13 Díaz Aguado M.J. (2014) La Evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género. 

Delegación del Gobierno de España para la Violencia de Género. 
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- “Estàs amb mi o estàs contra mi” 

Aquest mite expressa el reduccionisme i la perspectiva dicotòmica de la realitat que en l'època 

adolescent es té. És una visió del món molt simplista que busca trobar la seguretat en els seu 

grup d'iguals. Allò diferent, comportarà inseguretat, inestabilitat, i per tant, amenaça. Res ha 

de sortir de zona de confort i de seguretat. I en aquest sentit, dins de les relacions de parella, 

les i els adolescents tendeixen a confondre l'amor amb la simbiosi o el suport a cegues. Les 

parelles han de comportar-se igual, anar a tot arreu juntes, fer el mateix, tenir el mateixos 

gustos, tenir les mateixes visions i creences, etc.  

 

Així doncs, cal formació i intervenció preventiva per a poder contrarestar aquests tòpics, 

mostrant tot el que aquests generen en les dinàmiques de parella i en el procés de 

socialització dels i les adolescents respecte la projectualitat sexo-afectiva. 

 

3.4. Indicadors i conductes de les relacions abusives en l'àmbit sexo-afectiu  

 

Com s'ha exposat anteriorment, són moltes les dades que ens indiquen que cal estar alerta en 

com es donen les violències de gènere dins la parella adolescent. Tenim diversos agreujants 

que comporten que aquesta identificació i conscienciació pot ser una àrdua tasca. En primer 

lloc, com s'ha exposat anteriorment els estereotips de gènere i els mites de l'amor romàntic 

fan que els i les joves no considerin certes conductes com a una amenaça (violències de 

control sobretot). A més a més, segons Mulider i Torman, mantenir el silenci de certes 

agressions (com les sexuals) són molt més probables en noies joves que en dones adultes. I 

cal recordar, que la violència va en augment. Es a dir, com més perdura una relació de parella 

amb conductes abusives més probabilitats hi haurà de que aquesta relació, amb el pas del 

temps, acabi en casos molt greus de maltractament. Per tant, es de vital importància prendre 

consciència de les diverses violències de gènere per poder identificar-les i generar una 

resposta, en el mínim temps possible. 

Els impactes d'una relació abusiva ens els i les adolescents ens els detalla molt bé l'autora 

Pepa Horno14 (2014, p. 37): 

1. Daños fisiológicos o somatizados: dolores crónicos, problemas gastrointestinales, 

                                                 
14 Horno Goicoechea P. “Las relaciones amorosas y el papel de la violencia en las relaciones entre adolescentes” en Freixanet Mateo 

M. (2014) Relacions de gènere entre joves i adolescents. Com intervenir quan hi ha violència? ICPS-UAB, Barcelona. 
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trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, trastornos psicosomáticos, 

enfermedades de transmisión sexual etc. Estos daños son habituales en las víctimas de 

violencia psicológica durante periodos prolongados en el tiempo.  

2. Alteraciones afectivas: falta de autoregulación afectiva con conductas de excesiva 

labilidad emocional, o dependencia emocional de extraños o por el contrario frialdad y 

dificultad para establecer intimidad. Sentimiento de culpa y vergüenza paralizante, 

conductas de hipervigilancia, desprecio por sí mismas y culpabilidad, depresión, ataques 

de ansiedad etc. Emociones como la culpa, la vergüenza, la soledad o el miedo son algo 

cotidiano para las víctimas de maltrato.  

3. Alteraciones cognitivas: estados disociativos, fallos de memoria o amnesia, dificultad 

para la atención mantenida y la concentración, pensamientos y conductas obsesivas, 

retrasos severos en el lenguaje o trastornos en el lenguaje, hiperactividad o hipoactividad, 

etc. En muchas víctimas se producen daños neurológicos fruto del estado de activación 

mantenido en el tiempo propio de una situación de maltrato. Esta activación continuada 

provoca la segregación de sustancias hormonales –el cortisol, por ejemplo– que producen 

daños cerebrales, de forma que merma la capacidad de aprendizaje de la persona aunque 

su capacidad intelectual sea perfectamente normal.  

4. Alteraciones sociales: aislamiento social, estigmatización, dificultad para establecer 

relaciones, conductas agresivas o autolesivas, etc.  

5. Síndromes y patologías: en los casos más severos, podemos encontrar el síndrome de 

estrés postraumático crónico, el síndrome de acomodación al abuso y patologías clínicas 

de lo más diverso en las víctimas.  

 

Cal fer menció, que aquestes conseqüències seran més o menys greu depenen de diversos 

factors com la xarxa psicosocial de la persona agredida, la victimització secundària que pugui 

patir per part de les institucions o els diversos condicionants vitals de la persona agredida 

(interseccionalitat en les diverses desigualtats). Per altra banda, recordar també que part 

d'aquests impactes poden esdevenir indicadors molt importants per detectar possibles 

relacions abusives, sobretot en l'àmbit psicosocial. 
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II Part : Projecte educatiu per a la Prevenció  
de les violències de gènere i relacions abusives 

 dins la parella en l'adolescència 
 
 
 
1. Introducció 

 

Aquest projecte sorgeix a partir de l'experiència adquirida en les pràctiques professionals 

realitzades en el marc de l'11a edició del Màster Universitari de Gènere i Igualtat en l'àmbit 

públic i privat de la Universitat Jaume I. Les pràctiques van ser realitzades als tallers de 

prevenció de relacions abusives “Els Paranys de l'amor”, un servei de l’Ajuntament de 

Barcelona, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat, que ofereix tallers de prevenció de les 

relacions interpersonals abusives per a adolescents i joves amb la finalitat de promoure 

estratègies educatives, preventives i de sensibilització encaminades a incrementar la 

conscienciació entorn a la presència de la violència masclista en la quotidianitat.  

Aquestes pràctiques em van aproximar als i les adolescents possibilitant compartir imaginaris, 

perspectives i percepcions de les actuals relacions de parella. Així doncs, les pràctiques em 

van permetre identificar diversos valors, actituds i comportaments que són indicadors d'abús 

en les relacions afectives i interpersonals entre nois i noies. Al mateix temps, també em van 

possibilitar conèixer un programa de prevenció i part d'aquests coneixements són els que 

m'han permès realitzar aquest projecte, el qual he modelat des del meu punt de vista i 

trajectòria. 

 

1.1. Definició del projecte 

 

El projecte de prevenció primària de relacions abusives en les relacions sexo-afectives 

adolescents és un projecte que promou estratègies educatives, preventives i de sensibilització 

encaminades a incrementar la conscienciació de les violències de gènere en el nostre quotidià 

i detectar les relacions abusives en les parelles adolescents. Aquesta conscienciació ha de 

permetre capacitar a nois i noies perquè aquestes puguin identificar valors, actituds i 

comportaments que són indicadors d'agressions i maltractes en les relacions afectives i 

interpersonals.  
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Els tallers de prevenció es realitzaran aplicant la perspectiva de gènere, de forma transversal, 

ja sigui en la part més organitzativa i logística, com en els continguts dels propis tallers. 

D'aquesta forma es pretén aportar una mirada que permet comprendre la desigualtat de 

gènere, analitzant les diferències entre homes i dones en diversos plans i àmbits, evidenciant 

el sistema de poder/submissió i els seus mecanismes d'ordre heteropatriarcals. A nivell 

pràctic, la perspectiva de gènere ens permetrà trencar amb aquests cadena de perpetuació, ja 

que des de la meva postura no es pot oferir aquest projecte sense que en la gestió d'aquest 

s'incorporin canvis substancials perquè la perspectiva de gènere sigui transversal. Així doncs, 

es cuidarà el llenguatge, com es fa la presa de decisió, les persones que facilitaran el taller i 

els referents que generen, etc. 

 

Un altre aspecte clau és la incorporació de la interseccionalitat en els continguts de les 

diverses dinàmiques. Aquesta és una eina que ens permet superar el reduccionisme que 

comporta percebre les diferents opressions com a realitats que es posen de manifest de 

manera independent. La mirada interseccional ens obre la perspectiva d’anàlisi visibilitzant 

l'encreuament de les diverses opressions (gènere, orientació sexual, diversitat funcional, 

classe social, ètnia, etc.) i les subjectivitats que genera. 

 

1.2. Públic, durada i àmbits d'actuació 

 

Durada: El projecte consta de tres sessions formatives de 2 hores.  En aquestes sis hores es 

treballaran diversos continguts i es repartiran els continguts per blocs temàtics. Les tres 

sessions s'hauran de realitzar en un termini màxim d'un mes, perquè entre sessió i sessió no 

hi hagi pèrdua informativa. 

 

Públic destinatari: Les sessions educatives per a la prevenció de les relacions abusives són 

activitats adreçades a adolescents i joves de 13 a 18 anys d'edat.  

 

 

Àmbit d'actuació: L'àmbit geogràfic d'actuació del projecte és comarcal, dins la Comunitat 

Autònoma de Catalunya.   
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Sol·licitants: Es dirigeix bàsicament a centres educatius de secundària (ESO, Batxillerat), així 

com Cicles Formatius, Programes de Qualificació Professionals Inicial (PQPI), Pla de 

Transició al Treball (PTT), Unitats d'escolarització Compartida i altres centres formatius que 

detectin la necessitat de rebre aquests tallers de sensibilització i prevenció de les relacions 

abusives de parella.  

També està adreçat a estructures i recursos de l'educació no formal i de lleure, com casals de 

joves, ludoteques, centres oberts, programes específics dins del sistema sanitari, etc... 

 

Aquests tallers requereixen la participació activa i proactiva del professionals del centre on 

s'impartiran els tallers, ja sigui facilitant informació del grup a les persones responsables del 

taller abans de realitzar les sessions complementant un qüestionari previ (veure Annex 1), 

com de mantenir el compromís a continuar treballant els continguts dels tallers de forma 

transversal en les seves classes o activitats amb joves.  

 

1.3. Objectius 

 

Els objectius generals de les sessions educatives són: 

 

- Identificar la presència de les diferents violències de gènere i les seves manifestacions en la 

vida de les persones i potenciar actituds de rebuig front aquestes, tot reduint els factors de 

risc i augmentant i enfortint els de protecció.   

- Donar eines de reflexió per plantejar nous models alternatius o referents d’identitats 

personals positives, per tal d’evolucionar cap a una societat oberta i igualitària, fent inclusió de 

la diferència i la diversitat. 

 

 

 

Els objectius específics són: 

- Reflexionar i qüestionar els estereotips de gènere en relació a la construcció de les identitats 

femenina i masculina. 
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- Prendre consciència de gènere: Ajudar a que nois i noies siguin conscients de quins gèneres 

i identitats sexuals tenen privilegis o quins estan explotats i oprimits. 

- Analitzar i qüestionar els tòpics i mites referents a l’amor i les relacions de parella, a partir de 

l’anàlisis de tots els llenguatges (escrits, audiovisuals, etc.). 

- Donar eines per identificar les diferents situacions d'abús dins l'àmbit sexo-afectiu i com 

funciona la violència masclista dins la parella. 

- Aprendre formes no violentes, basades en els paràmetres de la cultura de la pau, de 

resoldre els conflictes, essent conscients de la seva major eficàcia respecte els sistemes 

estructurats en l’ús de la violència. 

- Desenvolupar habilitats d'autoprotecció davant situacions d'abús i treballar entorn els 

conceptes del consentiment, el respecte i el límit. 

- Potenciar l’autoconeixement i l’autoestima com a estratègia d’enfortiment o empoderament 

davant relacions abusives.  

- Orientar i assessorar sobre què es pot fer i on es pot acudir quan es detecten situacions de 

relacions abusives de parella, o altres manifestacions de violència masclista, entre els 

companys/companyes i amistats. 

 

2. Proposta metodològica i continguts de les activitats educatives 

 

Les institucions, que formalment o informalment, estan relacionades amb el món educatiu, 

com: escola, instituts, centres de formació d'adults..., després de la família, són les principals 

transmissores de valors i estereotips que acabaran incidint en els rols que desenvoluparan els 

diferents membres d'una família. Com ja s'ha comentat anteriorment en la primera part del 

marc teòric, és important que dins del sistema educatiu s'implanti la coeducació, la cultura de 

la pau i la gestió de conflictes o la metodologia cooperativa, entre altres elements.   

Així doncs, la proposta metodològica serà guiada per aquesta educació transformadora i es 

servirà dels mètodes participatius i cooperatius, des d'una perspectiva de gènere i 

interseccional, per a poder realitzar les sessions.  

2.1. Metodologia i recursos 

 

La metodologia de les sessions serà dinàmica i participativa, tractant sempre de generar la 
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participació i reflexió dels participants, amb l'objecte que siguin les persones participants les 

que, mitjançant la promoció d'una actitud crítica, es replantegin el model social imperant, 

clarament sexista.  

La millor forma de portar a terme la metodologia anteriorment plantejada és a través de grups 

i mitjançant una retroalimentació contínua que el/la tallerista ha d'aportar segons vagin sorgint 

idees, dubtes o confrontació d'opinions. Les dinàmiques que s’utilitzaran s'escullen en funció 

de cada grup i de les demandes, a partir de la informació del qüestionari previ (veure Annex 1) 

que ens hagi passat el centre i també les entrevistes que haurem tingut amb la persona 

referent o tutora.  

Primer de tot, s'intentarà transmetre la informació d'una manera clara, senzilla i precisa, fugint 

de tecnicismes i utilitzant termes fàcilment comprensibles per a tots. En tot moment els i les 

persones que acompanyaran i facilitaran el taller procuraran fer servir un llenguatge no 

androcèntric ni sexista. Per tant, s'evitarà parlar amb el masculí genèric o defugirem parlar en 

termes dicotòmics -ja que entenem que hi ha moltes diversitats d'identitats sexuals-, entre 

altres elements. 

Els recursos metodològics, propis d'una línia d'actuació comuna a totes les activitats 

proposades, són els següents:  

- Creació d'un clima positiu en el grup, com a marc per treballar i desenvolupar adequadament 

les activitats. Això s'aconsegueix mitjançant activitats com: presentació inicial per part de cada 

participant, dinàmiques grupals que fomentin la relació interpersonal i l'expressió 

d'experiències pròpies, la utilització d'expressions col·loquials i properes per part de la/del 

tallerista, etc.  

- Utilització d'exemples de situacions quotidianes amb les quals puguin identificar-se les 

participants, com a punt de partida per treballar els objectius proposats. Això serveix perquè 

l'aprenentatge que es vagi produint en el grup sigui al seu torn significatiu i pugui ser aplicat a 

la seva pròpia realitat quotidiana.  

- Foment de la participació activa i implicació dels i les assistents en els tallers, mitjançant 

dinàmiques grupals i tècniques específiques: debat obert i expressió d'opinions, brainstorming 

o tempesta d'idees i tècniques de solució de conflictes i presa de decisions.  

Les dinàmiques interrelacionals són la nostra principal eina de treball ja que ens ajuden a 

introduir de manera motivadora les qüestions que volem tractar amb la població jove a la qual 

ens adrecem. Així doncs, s'aposta per un treball en grup com una forma de cooperació i 

posada en comú, que fa possible un millor aprenentatge precisament per aquesta capacitat de 
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connectar amb l'experiència pròpia i enriquir-la.  

Una altra de les raons per les quals el grup és clau en aquest projecte és tot allò que intervé 

en el repensar i reconstruir les relacions de gènere. El poder compartir experiències diferents 

però alhora semblants entre gèneres, fa que s'estableixin noves relacions de gènere, com un 

primer pas a l’experimentació de canvis. Segons les autores Roca i Martínez15,el grup és un 

mitjà per a la convivència i un instrument d’aprenentatge fonamental tant per a la modificació 

de comportaments i actituds individuals, com per a la modificació dels socials. En aquest cas, 

s’ha de tenir present que la intervenció sobre els grups haurà de tenir molt en compte els 

continguts socioemocionals del comportament, ja que els canvis d’actituds s’entronquen 

profundament en allò emocional, i molt més si estem treballant amb adolescents. 

 

A mode de resum, les competències que ens permet la dinàmica de grup són:  

 Facilitar la comunicació i l’aprenentatge a nivell individual i col·lectiu.  

 Desenvolupar la capacitat de participació.  

 Adquirir una consciència de grup.  

 Ensenyar a pensar activament.  

 Prevenir problemes dins el grup.  

 Promoure la realització i creixement personal dels membres del grup.  

 Ensenyar a escoltar de forma activa i empàtica.  

 Ajudar a superar l’aïllament d’alguns membres del grup.  

 Crear actituds positives davant els problemes i afavorir l’adaptació social de 

l’individu.  

 

 

Tot i així, no podem delegar en el grup tot l'èxit metodològic. Cal cercar dinàmiques de grup 

que ens permetin assolir bé els objectius a tractar i conèixer mínimament el grup per poder 

conduir les sessions. La maduresa del grup, l'experiència en dinàmiques participatives, les 

                                                 
15   Roca, N. i Martínez, G. Capítol 6 “Los grupos en la educación” a González, P. Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. 
Madrid: Editorial Síntesis, 1997.  
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característiques de les participants, controlar el context temps-espai, seran claus per 

determinar les dinàmiques de grup a realitzar. 

 

2.2. Organització de les sessions i tipologia 

 

Com s'ha comentat anteriorment el taller consta de tres sessions de 2 hores cada una. Per tan 

la durada mínima serà de 6 hores. Tot i així, les activitats seran impartides amb flexibilitat, en 

funció de les necessitats i realitats de cada centre educatiu i/o recurs de lleure. També es 

procurarà que no hi hagi massa interval de temps entre una sessió i l'altra, sent aconsellable 

fer-ho en tres setmanes consecutives.  

 

Els grups, que seran mixtes, preferiblement constaran d'entre 20 i 30 participants. Cal fer 

especial atenció a les necessitats educatives especials i l'adaptació dels continguts que 

s'hagin de fer en funció del grup. En aquest punt és clau les dos eines bàsiques inicials per a 

la valoració del grup: 

 Qüestionari previ de coneixement del grup (veure Annex 1). Aquest qüestionari es 

lliurarà amb la suficient antelació (una setmana abans de fer el taller, com a mínim) per 

tal que la persona tutora / referent el pugui omplir amb el grup. Es bàsic que aquest 

qüestionari compti amb l'opinió de les participants del taller.  

 Entrevista i contacte directe amb la persona tutora o referent del grup. 

 

En el procés d’aprenentatge de grup, la facilitadora o facilitador que acompanya el taller 

assumeix el rol de guia. Seran dos persones, home i dona, les que impartiran el taller i la seva 

tasca serà la d'orientar l’aprenentatge, fer emergir les potencialitats singulars i mitjançar entre 

les diverses capacitats i actituds que sorgeixen en cada grup. A més, s'escolleixen home i 

dona per poder crear controvèrsia en el rols genèrics normatius. En aquest sentit, per 

exemple, el facilitador es podrà dirigir als nois des d'un altre patró de masculinitat. 
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Les competències que han de tenir les dues persones que impartiran el taller seran: 

 

 Dinamisme i facilitat de paraula. 

 Improvisació. 

 Capacitat per crear bon ambient i entrar en contacte amb el món adolescent. 

 Mediació de conflictes 

 Paciència i autocontrol 

 Consciència de gènere i perspectiva feminista 

 

A més d'aquestes, òbviament, les persones facilitadores rebran la formació adequada per 

poder impartir els continguts de les sessions. Així mateix, aquestes també recolliran 

informació relativa al grup en les sessions per tal que es puguin adjuntar a les valoracions 

finals del taller en cada centre educatiu i/o de lleure en la memòria anual. 

 

En l'última sessió del taller també es repartirà un qüestionari de valoració del taller i percepció 

de les violències de gènere (veure Annex 2). Aquesta serà l'eina, per una banda, per analitzar 

l'impacte que ha generat el taller a les participants i per l'altra, serà un material estadístic 

valuós que ens permetrà conèixer la percepció de les violències de gènere per part de la 

població adolescent. 

En aquest document es detallaran, per un cantó les valoracions del contingut del taller, la 

formació rebuda, el paper de les facilitadores, la importància atorgada en els continguts, si 

aquests han servit per alguna cosa, propostes de millora, etc. Per altre, l'enquesta sobre la 

percepció de les violències de gènere incorporarà preguntes sobre l'experiència directa 

d'haver patit, ser testimoni o exercir violències de gènere a través de la parella, l'estigma de 

puta, l'homofòbia o les opressions corporals. Aquest qüestionari final, per tant, serà anònim i 

voluntari. 

Per últim, aquestes dades seran recollides en la memòria final que es realitzarà un cop 

finalitzat el taller programat i que també s'entregarà en format digital a cada centre contractant 

d'aquest servei. La finalitat és que es puguin donar dades de resultats i impacte del taller, per 

tal que aquest àmbit temàtic pugui ser treballat en continuïtat i de forma transversal. 
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2.3. Continguts de l'estratègia educativa 

 

Els continguts dels tallers anirà en funció de la tipologia de grup, ja que s'adaptaran les 

dinàmiques al nivell, necessitats i expectatives del grup. Així doncs, tenim tres sessions 

preparades però en aquestes hi haurà variabilitats. Una de les més importants és l'adaptació 

dels continguts per a grups amb diversitats funcionals. La segons adaptació és per a grups 

avançats, que són grups on ja han treballat anteriorment aquests continguts i requereixen  

més profunditat temàtica i/o conceptual. A mode visual, els àmbits temàtics de les sessions 

estan recollides a la Taula1. 

 

TAULA1 : CONTINGUT TEMÀTIC DEL TALLER 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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-  Sessió 1 

La primera de les sessions és la que compren l'àmbit temàtic dels estereotips, rols de gènere i 

fem una introducció de les violències de gènere. En aquesta primera sessió, per tant, 

intentarem separar sexe, gènere i orientació sexual i explicarem una mica la diferenciació de 

cada terme. Cal exposar per tant que en l’actualitat existeixen tres maneres d’entendre la 

relació entre sexe i gènere:  

 

1. Postures biologistes: sostenen que les nostres característiques sexuals (cromosomes, 

hormones, etc.) han determinat la nostra identitat de gènere. En haver desenvolupat funcions 

diferents, homes i dones hem desenvolupat al llarg de la història modificacions corporals, 

físiques, genètiques, etc. diferents per adaptar-nos i tenir més capacitats per fer de la millor 

forma les funcions assignades. Aquestes postures acostumen, a més, a considerar que les 

capacitats “naturals” dels homes, disposen de més valor social que aquelles que fan les 

dones.  

2. Sistema sexe-gènere: El sexe i el gènere s’entenen com dos elements relativament 

separats, essent el sexe la dimensió biològica i corporal d’una diferència innata i el gènere la 

interpretació cultural que es fa d’aquesta diferència. D’aquesta forma, mentre que el sexe es 

considera com un fet fix i immutable, el gènere podria variar-se i modificar-se mitjançant la 

modificació profunda dels valors de la nostra societat.  

3. El sexe com a construcció social: Entenent el gènere com el producte social que constitueix 

als éssers humans com a homes i com a dones, també en la seva dimensió física. Punts clau:  

 - Arbitrarietat: Es problematitza el fet de la suposada objectivitat de l’observació dels 

 òrgans sexuals per establir la diferència sexual de base dicotòmica, plantejant que 

 aquesta observació estableix de forma arbitrària la rellevància sexual dels òrgans que 

 participen directament en el procés reproductiu, configurant els ideals normatius 

 dels cossos segons  el sexe i assignant funcions a les diferents parts. (Amb aquesta 

 finalitat exemplifiquem a partir de l’experiment de la divisió de classes de primària 

 entre alumnes amb colors d’ulls  blaus i marrons.)  

 - Posada en qüestió de l’absolutisme de la dicotomia de sexe amb la visibilització de 

 l'existència dels cossos de les persones intersexuals.  

També explicarem en aquesta primera sessió aquest model d'organització social desigual i, 

des de la nostra perspectiva, explicarem l'estructura patriarcal i les desigualtats i privilegis que 

genera.  
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Així doncs, es detallarà el patriarcat com un model d’organització social, econòmica, cultural i 

simbòlica que estableix esferes diferenciades i jeràrquiques per a homes i per a dones. En la 

societat patriarcal en què vivim s’estableix una desigualtat de valor entre l’espai productiu i 

d’administració de la riquesa i l’espai reproductiu i de cura de les persones (laboral/domèstic).  

 

El primer, tradicionalment assignat als homes té prestigi i reconeixement social. El segon, 

l’espai de reproducció i cura de les persones, s’assigna tradicionalment a les dones i té menys 

valor social fins al punt que no hi ha reconeixement econòmic al seu desenvolupament, fet 

que resta oportunitats a les persones que el fan. Es a dir, no hi ha només una distribució 

sexual del treball sinó que, a més, ambdues opcions estan jerarquitzades, tenint més valor les 

funcions desenvolupades tradicionalment pels homes. D'aquesta manera introduïm els temes 

de la divisió sexual del treball, les tasques productives i reproductives o les segregacions 

(horitzontal i vertical) del mercat laboral, entre altres. Inclourem en aquest contingut la mirada 

interseccional introduïnt també altres desigualtats com la classe social o l'ètnia per a donar a 

conèixer diverses subjectivitats d'una mateixa desigualtat. 

 

I com a últim punt del contingut de la primera sessió, introduirem les violències de gènere a 

nivell conceptual amb les diverses definicions i enllaçant-lo amb els continguts que s'han 

donat més extensament al principi de sessió. Entrarem a definir aquestes amenaces de 

violència com a mecanismes coercitius per garantir el compliment, castigar l’incompliment i 

prevenir potencials desviacions heteronormatives. 

 

Tots aquests continguts es donaran a conèixer per mitjà de dinàmiques participatives i de 

treball en grup. Entre dinàmica i dinàmica, les dues persones que imparteixen el taller 

mantindran una estructura flexible segons les necessitats del grup però mantenint un eix 

explicatiu (segons ordre de contingut) combinat amb dinàmiques participatives. A continuació 

podem observar la fitxa esquemàtica de les dinàmiques de la sessió 1. 
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-  Sessió 2 

 

En aquesta segons sessió del taller, s'exposaran les diverses violències de gènere que 

afecten als i les adolescents i ho farem mitjançant els insults. 

 

Iniciarà la sessió fent un repàs breu del contingut de la sessió anterior. Seguidament 

introduirem el tema de les violències de gènere a través de quatre eixos: estigma de puta, 

homofòbia, pressions corporals i violència dins l'àmbit sexo-afectiu. En aquesta sessió 

treballarem intensivament els tres primers eixos i introduirem amb dades la violència dins la 

parella, ja que aquesta la última sessió està dedicada solament a aquest àmbit.  

 

Per tant, en endinsarem en els càstigs i les violències cap a aquelles noies amb feminitats no 

normatives lligades a les seves expressions de sexualitat considerades excessivament 

explícites i lliures en l’expressió del desig; i les violències cap als nois que no compleixen amb 

els valors de la masculinitat tradicional, sigui per explicitar la seva homosexualitat o per tenir 

expressions de gènere més femenines o alternatives.  

 

Una altra de les violències més accentuades vers les noies i que és molt freqüent entre joves 

és la dirigida a mantenir les pressions corporals i estètiques vers les dones. També hi trobem 
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associades multitud de conseqüències negatives cap a moltes persones i des d’una 

perspectiva educativa, cal donar una explicació de la causalitat en els models de gènere 

hegemònics i la cosificació del cos de la dona.  

Aquestes violències, molt nombroses i presents a gairebé tots els centres de secundària 

suposen, per una part, la justificació de les violències cap aquests col·lectius, greus 

conseqüències en la salut emocional i física de les persones que les pateixen i la repressió i la 

censura de la llibertat sexual de les dones, arribant fins i tot a justificar-se les violències 

sexuals exercides cap a les noies identificades com a “putes”.  

En aquest sentit, un exercici significatiu és preguntar-se entre els joves quins són els 

principals insults que s’utilitzen com a forma de control social per mantenir aquest sistema 

d’organització. Així, trobem que els principals insults dirigits cap als nois són: “marica”, 

“maricón”, “nenaza”, etc. (homofòbia, pejorització d’allò femení). Els principals insults cap a les 

noies són, d’una banda, “gorda”, “fea” (responen a les violències per “pressions corporals”) i, 

de l’altra, “puta” o “zorra” (responen a l'estigma de puta).  

 

En aquesta sessió hi haurà una primera explicació dels continguts, combinat amb un debat 

que s'iniciarà després de les preguntes: “Quins insults utilitzeu? En cas de noi? En cas de 

noia?”. Després vindran altres dinàmiques on es treballarà el posicionament personal i 

instaran al replantejament de comportaments i actituds que tenen moltes i molts adolescents. 

Es donaran guies perquè les participants generin alternatives de càstig i també sàpiguen 

identificar i donar resposta a les diverses violències de gènere.  

 

Per finalitzar, es treballà el consentiment per remarcar algunes premisses bàsiques per 

determinar què és una agressió en l'àmbit sexo-afectiu. Això ens donarà peu a introduir l'àmbit 

temàtic de les relacions abusives dins l'àmbit sexo-afectiu. Tema que es tractarà més 

àmpliament en la següent sessió.    

 

A mode esquemàtic, es poden visualitzar les dinàmiques d'aquesta sessió en la següent fitxa 

d'elaboració pròpia. 



                           | Projecte de prevenció de les relacions abusives en la parella adolescent 

 36 

 



                           | Projecte de prevenció de les relacions abusives en la parella adolescent 

 37 

 

-  Sessió 3 

 

En aquesta última sessió es pretén visibilitzar els diversos comportaments i actituds en les 

relacions abusives dins les parelles adolescents. Començarem la sessió fent un breu repàs de 

la sessió anterior i enllaçarem amb la violència masclista dins l'àmbit sexo-afectiu. Durant la 

sessió s'explicarà la greu situació de la violència masclista a l'estat espanyol donant dades i 

també explicant el cicle de la violència i els diversos tipus d'agressions i maltractes que es 

poden donar.  

 

Aquesta sessió recopilarà molts dels continguts que ja hem tractat. Els estereotips de gènere i 

els mites de l'amor romàntic són els pilars bàsics de la violència en la parella. Per il·lustrar 
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això començarem identificant els mites de l'amor romàntic i els estereotips de gènere que se'n 

generen. Ens servirem de material audiovisual (videoclips, pel·lícules, dibuixos animats, etc.) 

per explicar aquesta part. 

 

En la segona entrarem a visualitzar alguns dels indicadors de les relacions abusives. En 

aquest cas, treballarem les violències de control, els límits i la gestió d'algunes emocions, com 

la gelosia. Tancarem la sessió donant eines per poder frenar les relacions abusives així com 

donar a conèixer les potencialitats de les xarxes de suport i enfortiment per a les noies 

afectades.  

 

Al finalitzar aquesta sessió es passarà el qüestionari de valoració final i l'enquesta sobre les 

percepcions de les violències de gènere (veure Annex 2). 

 

Per treballar això ho farem a partir de dinàmiques de posicionament personal i també de debat 

col·lectiu com es pot observar a la fitxa de les dinàmiques de la sessió 3. 
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-  Sessions adaptades  

 

Com s'ha especificat anteriorment, el taller té diverses adaptacions en funció de les 

necessitats del grup. En aquest sentit es realitzaran uns continguts a mida en els casos 

d'adaptació per diversitat funcional. Depenen del grau i tipologia d'aquest s'adaptarà un 

contingut especial assumible per al grup i que respongui als objectius generals del taller.  

 

Per altra banda, si es tracta de grups on ja han treballat aquests continguts anteriorment, es 

crearà un nivell “avançat” on es realitzaran dinàmiques d'aprofundiment temàtic (algunes 

estan annexades a l'Annex 3) així com de debat. Alguns dels temes a expandir poden ser la 

interseccionalitat i com actua dins les violències de gènere, els models alternatius de relacions 

sexo-afectives, gestió de conflictes, anàlisis dels missatges mass media, etc. 

 

3. Estratègies de difusió i comunicació 

 

Aquest projecte està pensat per presentar-lo com un servei sufragat per l'administració pública. 

Per tant, s'adreçarà bàsicament a Ajuntaments, Consells Comarcals i altres administracions 

públiques que tinguin competències en fomentar la prevenció de les violències de gènere en la 

població adolescent i/o tinguin concursos oberts per a projectes de prevenció. Així i tot, no s'exclou 

que aquest projecte també pugui ser presentat a centres escolars o de lleure de caràcter privat 

que requereixin aquest servei. 

 

Malgrat que les estratègies de difusió i comunicació aniran en funció de les clàusules que comporti 

el contracte de servei, el projecte comporta les següents tasques de difusió i comunicació: 

 

 Contacte amb els centres educatius, de lleure o altres espais on puguin requerir el servei. 

 Contacte amb el personal tècnic referent del departament que s'ocupin d'aquest àmbit 

(regidories, departaments, etc.) i amb els Punts d'Informació i Atenció de les Dones de 

l'àmbit geogràfic on s'ha d'actuar. 

 Xerrades i actes relacionats amb la prevenció de la violència masclista dins l'àmbit sexo-

afectiu. 

 Contacte i comunicació directa amb entitats de dones, grups de masculinitats i 

associacions feministes de la zona. 

 Coordinació amb els diversos agents i serveis que marqui el protocol d'actuació en casos 

de violència masclista de la institució o àmbit geogràfic. 
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A nivell gràfic, s'ha creat una imatge específica per identificar els tallers. Aquesta imatge inclou el 

nom del taller : “M'estimes?” i una gràfica associada al nom. Aquests dos elements compleixen les 

funcions d'identificació del taller: contingut, àmbit d'actuació i destinataris. 

 

 

 

 

 

     Imatge gràfica d'elaboració pròpia. 

 

A partir d'aquesta imatge es realitzaran campanyes de difusió per les xarxes socials com twitter o 

facebook, amb la finalitat d'arribar als i les adolescents. En aquestes xarxes socials es penjarien 

les activitats que estem realitzant, podrem compartir articles de reflexió interessants, audiovisuals 

o notícies en l'àmbit de la prevenció de les relacions abusives.  

 

4. Pressupost 

 

El pressupost que aquí es detalla és una aproximació calculada en la impartició d'un taller de tres 

sessions16 d'un grup de 25 persones. És una aproximació perquè aquest pot variar segons la 

necessitat de cada grup, la situació del centre o la durada de les sessions.  

 

 

Concepte Import  

Personal laboral: 

- 1 Tècnica especialista /Coordinadora (2n grau estudis 

universitaris)  

- 2 Facilitadores (Tècniques superiors)  

390,00 € 

Material (fotocòpies i material escolar: globus, rotoladors, etc.) 30,00 € 

TOTAL 420,00 € 

                                                 
16  Pressupost que s'ha calculat partint del referent dels tallers de prevenció de l'Ajuntament de Barcelona en proporcionalitat a les 

hores laborals del taller. 
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Respecte als materials i recursos, la major part de dinàmiques no requereixen material físic, ja que 

majoritàriament totes les dinàmiques es fan a partir de suport audiovisual. També s'emprarà 

material de l'aula com pissarres i guixos. Tots els materials quedaran reflexats a les fitxes de les 

dinàmiques de les sessions. 

 

 

5. Anàlisi dels resultats i impacte de les estratègies educatives 

 

L'avaluació de les actuacions realitzades ha d'ésser un element clau per saber si la nostra 

intervenció preventiva respon a les necessitats del centre i si compleix els objectius marcats. És 

bàsic, per tant, saber si les sessions formatives han resultat una eina adient per incidir en un canvi 

d'actitud de les i els adolescents en les relacions de parella i en les violències de gènere en 

general. I en aquest sentit, el procés d'avaluació haurà d'estar present al llarg de tot el taller amb 

les següents accions: 

 

 Durant les sessions, les dues persones acompanyants que guien l'activitat hauran d'anotar 

els comportaments grupals i les inèrcies que es creen.  S'haurà de valorar la marxa de les 

sessions, les dificultats sobrevingudes i les necessitats dels i les joves per adequar-ne el 

contingut. 

 

 Un cop finalitzada l'activitat, l'eina de valoració i posterior anàlisi de resultats serà el 

qüestionari de valoració final i l'enquesta sobre la percepció de les violències de gènere. 

 

 També al finalitzar les sessions s'establirà comunicació amb el centre per avaluar els 

objectius assolits i fer propostes de continuïtat de treball al centre. 

 

 La valoració de les dos persones responsables que acompanyaven el taller és una de les 

tasques d'avaluació. Aquestes es faran a mode de memòries i s'entregaran al centre. 

 

 Contacte directe i individualitzat amb les joves que ho requereixin. En finalitzar la tercera 

sessió, es donen una sèrie de recursos i eines per saber actuar en casos de maltractament 

o en situacions de relacions abusives. Les persones que poden recórrer a nosaltres de 

manera individualitzada o recorren als serveis de l'administració facilitats en el taller 

(SARA, SIAD, etc.) també són un bon indicador per valorar l'impacte de les sessions 

preventives.  
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El tractament dels resultats de l'enquesta de valoració serà una de les majors eines de valoració 

d'impacte i resultats del taller preventiu. Per una banda ens permet valorar els continguts, les 

dinàmiques, la tasca de les responsables de l'acompanyament, l'adequació de les sessions, les 

mancances o les potencialitats del taller. Per altra banda, l'enquesta de percepció ens permetrà 

analitzar la mirada que tenen les i els adolescents front les violències de gènere. Aquesta anàlisi, 

malgrat ser quantitatiu en el seu conjunt, inclou un gran part de contingut qualitatiu interessant per 

a possibles estudis. 

 

L'avaluació dels tallers es contextualitzarà en relació als estudis més recents i fiables de què es 

disposi respecte a les actituds i conductes d'adolescents i joves en aquests termes, per tal de 

conèixer, analitzar i validar la metodologia utilitzada i gaudir de més elements que permetin 

realitzar les millores pertinents per tal d'aconseguir els objectius preestablerts.  
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7. Annexos 

 

Relació d'annexos: 

 

Annex 1 : Qüestionari previ del grup 

Annex 2: Qüestionari de valoració final i enquesta sobre la percepció de les violències de gènere. 

Annex 3: Dinàmiques adaptades : Sessió interseccionalitat  

            Sessió relacions i gestió de conflictes 



Taller per a la prevenció de relacions abusives en la parella adolescent
M,estimes

- Curs/Classe/Espai: 

- Nombre total de participants:
 
      Nois:   Noies:     Altres identitats: 

- Diversitats funcionals: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Han treballat els continguts del taller durant aquest curs o el curs anterior?

2. És un grup amb rols de gènere molt marcats (noies sempre van juntes, els nois fan sempre les 
mateixes tasques, etc.)?

3. Teniu coneixement de que existeixin relacions abusives de parella en el grup?

4. Quines són les característiques i habilitats grupals (és un grup participatiu, dinàmic, que sap 
respectar el torn de paraula de les companyes, que mantenen debats, hi ha un lideratge marcat, 
etc.)?

5. En quins continguts els hi agradaria posar més èmfasis (a debatre amb totes les persones 
participants)? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .



Taller per la prevenció de relacions abusives en la parella adolescent
M,estimes

  

 

Qüestionari de valoració

- Data fi de taller : 

- Nom del centre on heu realitzat el taller:
 
-      Noi:   Noia:     Altres: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

Segons la teva opinió valora els següents aspectes (1 poc, 5 molt) :

El taller m’ha fet pensar i reflexionar
A partir del taller canviaré alguns dels comportaments

El taller m’ha permés desenvolupar altres mirades vers les VG
Recomanaria aquest taller a una amiga/amic



Taller per la prevenció de relacions abusives en la parella adolescent

Violència en la parella 
 

1. Creus que en l’actualitat existeixen casos de violència en la parella entre adolescents i joves?  

2. Segons has pogut experimentar o veure en el teu entorn, quin tipus de violència o violències son més habituals? 

3.
 

Alguna vegada t’ha agredit la teva parella (insults, humiliacions, empentes, pressions per aconseguir una 
relació sexual, etc)?

 

    

  
 

4.  Creus que en l'actualitat existeixen casos de violència contra noies a través de l’estigma de puta (noies que 
tenen moltes relacions, vesteixen provocatives?

5.  En els casos de violència a través de l’estigma de puta, quin tipus d’agressions has vist? 

   

 
6.  Alguna vegada t’han insultat, criticat, t’han tocat sense el teu consentiment o t’han agredit d’alguna manera 

per vestir de forma “provocativa  tenir moltes relacions o per tenir fama de “guarra”? 

   

 

Violència a través d’homofòbia
 

7.  Creus que en l'actualitat existeixen casos de bullying per homofòbia (assetjament contra nois gais, nois 
femenins o sensibles, noies fortes i esportistes, etc.? 

8.  En els casos  d’homofòbia que has pogut viure en el teu entorn, quins tipus d’agressions has vist ? 
 

 

9. Alguna vegada t’han insultat amb “nenaza”, “maricon” (en cas de nois), “marimacho” (en cas de noies)?

No

No

 

    

 

 

Psicològica Sexual Ambiental Física Social Econòmica

Assetjament 
(per vestuari, 

comportament ,etc.)

Sexual
(Tocaments, 

refregaments, etc.)

Psicològica
(fer el buit, criticar,
burles, insultar,etc.) Altres: 

Psicològica
(fer el buit, criticar,

burlar-se, insultar, etc.)
Física

No ho sé

Assetjament 
(missatges mòbil,

xarxes socials, etc.)

Sexual
(Tocaments, 

refregaments, etc.) Altres: No ho sé

Física

Sí He exercit violència Sí, he patit i he exercit violència

No Sí

No

No

 Sí, he patit violència Sí, he exercit violència Sí, he patit i he exercit violència

No Sí

No

No

 Sí, he patit violència Sí, he exercit violència Sí, he patit i he exercit violència

No ho sé

No Sí

Violència a través de l’estigma de puta

 

 
10. Creus que en l'actualitat existeixen pressions corporals estètiques?

11. En els casos  de pressions corporals que has pogut viure en el teu entorn, quins tipus d’agressions has vist ?  

 

12 . Alguna vegada t’han fet sentir malament pel teu físic? 

No

No

 

    

Psicològica
(fer el buit, criticar,
burla, incults, etc)

Física
Assetjament 

(missatges mòbil,
xarxes socials, etc.)

Altres: No ho sé

Sí He fet sentir malament a altres Sí, m’han fet sentir i he fet sentir malament

No Sí

Violència a través de pressions corporals

Enquesta sobre la percepció de les violències de gènere 



Materials i dinàmiques | Sessió  “Interseccionalitat”

Taller per la prevenció de relacions abusives en la parella adolescent
M,estimes

Introducció tèorica sobre les desigualtats estructurals i debat en grups per cercar exemples de 
cada desigualtat.
20 min.

Dinàmica: Punts de partida desiguals

Aquesta dinàmica té l’objectiu de visualitzar els diversos punts de partida segons els privilegis i desigualtats 
que tenim. Representa que estem en una cursa però que ens hem de situar en un punt de sortida. Aquest 
punt de partida es configurarà, metres més endavant o més endarrera, segons la nostra posició social en 
relació als diversos eixos de desigualtat. 

Es demana als i les participants que agafin un paper i un bolígraf i que en funció dels eixos que presentem 
es restin un punt. Aquest punt que es resta simbolitza un metre en la línia de sortida d’una cursa de veloci-
tat. Aquesta cursa de velocitat, com hem dit, és una metàfora del nostre itinerari vital en la societat.

Els eixos de desigualtat són: sexe, ètnia, nacionalitat, riquesa, opció sexual, educació, edat, salut, accessibi-
litat, districte (geografia).

A partir del lloc que han ocupat en aquesta metàfora d’oportunitats en la nostra societat basem l’explicació 
en dos punts i exemplifiquem de forma gràfica:

• No tots els eixos tenen el mateix pes social.
• Per fugir de la perspectiva sumativa, insistim en el fet que l’acumulació de factors no suposa una suma 
sinó més aviat que cada eix de creuament genera un espai subjectiu nou i exigeix unes
formes diferents d’acompanyament i resistència.

30 min.

Diverses situacions: privilegis i desigualtats 

Es mantenen els mateixos subgrups. Cada un rep un conjunt de cartolineso diapositives on, amb una foto-
grafia o un escrit, es descriuen els personatges següents:

GRUP: 25 persones, de 13 a 18 anys.

OBJECTIUS:

- Visibilitzar les dificultats i les potencialitats de tots els individus en relació amb els sistemes socials en 
què viuen i la relació entre les seves experiències i les estructures que els configuren.

- Etendre i identificar els efectes de la interseccionalitat.

- Desculpabilitzar les persones per les seves situacions de desavantatge social, responsabilitzant-les i 
empoderant-les per elaborar les seves pròpies formes de resistència.



Materials: Paper, boli, targetes amb fotografies o suport audiovisual.

Taller per la prevenció de relacions abusives en la parella adolescent
M,estimes

Materials i dinàmiques | Sessió  “Interseccionalitat”

• Dona blanca treballadora – executiva.
• Home blanc treballador – executiu.
• Dona blanca treballadora – netejadora.
• Home blanc treballador – repartidor de propaganda.
• Dona negra.
• Home negre.
• Dona amb discapacitat física, que va amb cadira de rodes.
• Home amb discapacitat, que va amb cadira de rodes.
• Parella de dones lesbianes.
• Parella d’homes homosexuals.
• Persona transsexual.
• Dona jubilada.
• Home jubilat.
• Dona marroquí amb mocador al cap.
• Home marroquí.

Un cop cada subgrup ha mirat totes les targetes, es demana que les posin en ordre segons la facili-
tat que tinguin aquests personatges a:
• Aconseguir una feina.
• Entrar a estudiar a la universitat.
• Poder iniciar una relació de parella. 
• Comprar en una botiga de luxe.
• Entrar en una discoteca.
• Posar una denúncia per maltracte.

Es posen els resultats en comú i es debat.

Tancament amb les idees força que han anat sorgint durant la sessió.

60 min.



Taller per la prevenció de relacions abusives en la parella adolescent
M,estimes

Materials i dinàmiques | Sessió “Relacions i gestió de conflictes”

GRUP: 25 persones, de 13 a 18 anys.

OBJECTIUS:

- Conèixer i identificar de diferents tipus de relació de parella que es poden donar.

- Analitzar les potencialitats, gestió emocional i límits de cada relació perquè cada persona pugui escollir 
lliurement quin tipus de relació vol compartir.

- Donar eines per a la gestió de conflictes.

Introducció sobre els relacions de parella. 
Entre tot el grup es debat sobre quins models de parella existeixen i quins entren dins l’heteronor-
mativitat.

20 min.

Tipus de relacions i característiques

Es divideix el grup en quatre subgrups. Cada un d’aquests, fent servir la tècnica teatral de l’escultura (repre-
sentació teatral estàtica, com si fos una fotografia), haurà de representar cadascun dels models de relació 
de parella que s’ha esmentat anteriorment. Prèviament, cada subgrup haurà rebut una targeta on s’explica 
cada un dels models.
A continuació, cada subgrup explica la  gura que ha representat i amplia l’explicació de cada un dels tipus 
de relació. Es poden quedar recollides les idees principals de cada subgrup a la pissarra.
S’analitzaran quins límits, inseguretats, potencialitats i quines característiques diferencials té el model.

40 min.

Gestió de conflictes

Es busca una situació on pot haver-hi un conflicte de parella o malestars. Es demana dos 
persones voluntàries per representar teatralment la situació. Entre tot el grup es busquen
 possibles ressolucions del
conflicte que incloguin:
- Identificació de les emocions d’ambdues parts
- Empatització i reconeixement d’ambdues per entrendre què  passa.
- No culpabilitació a l’altra persona i fixar-nos en la nostra actuació.
- No perdre´l’objectiu de vista: resoldre el conflicte, no augmentar-lo ni evadir-lo.
- Utilitzarem les interrupcions en la discussió per a la reflexió. Interrupció concesuada.
- Tornem a la gestió des d’un altre enfoc que en permeti la ressolució.
40 min.

Materials:  Targetes explicatives o suport audiovisual explicatiu dels models, pissarra i guixos.
Suport documental:  Sanz, Fina. (2013). Los vínculos amorosos. Barcelona: Editorial Kairós.


