
VIOLÈNCIA
 I 

SOCIETAT          

IES Maremar El Masnou
2n. Integració Social 2008-09



BREU DESCRIPCIÓ

El nostre projecte d’intervenció 
s’ubica dintre d’un Programa 
de Coeducació que forma part 
dels Programes d’innovació 
Educativa i que porta el nostre 
centre de forma integral, 
sistemàtica i amb la implicació 
de tota la comunitat educativa.

Es va portar a terme coincidint 
amb el dia 25 de novembre 

“Dia internacional per a la no 
violència contra les dones”





Què ha estat diferent aquest any?

Una actuació més enllà de 
l’IES i oberta a tothom  

Amb una activitat oberta a tothom, com a futurs integradors/es aquests 
any ens hem pres la finalitat d’informar, sensibilitzar i formar a més de  
l’alumnat, al professorat, als pares i mares, i a la ciutadania del Masnou 
sobre la violència I la seves conseqüències dintre de la societat



A més hem volgut treballar la violència des de 
quatre col·lectius que considerem de risc.

DONES

TERCERA EDAT    
 

MENORS

IMMIGRANTS



Els objectius 

General 

Sensibilitzar a alumnes, pares i mares i a 
la resta de la nostre comunitat educativa 
sobre la problemàtica i les 
conseqüències derivades de la violència 
en diferents àmbits de la societat. 

Prendre consciència del poder que els i 
les joves tenen, com a membres de la 
societat, per a prevenir la violència. 

Donar alternatives a la resolució de 
conflictes de forma no violenta i basades 
en el diàleg i el consens per tal de 
fomentar el respecte entre els membres 
de la societat. 

Fomentar el treball en equip i implicar a 
tota la comunitat educativa en la 
prevenció de qualsevol tipus de violència. 

Específics 

Sensibilitzar, informar i formar 
sobre la violència i les seves 
manifestacions dins de la nostra 
societat i dotar d’eines per a la 
prevenció i/o detecció de les 
conductes violentes per tal 
d’eliminar pal·liar o les seves 
conseqüències. 



Implementació del projecte 

Aquesta intervenció va implicar dos actuacions diferenciades: 

Una primera intervenció amb els i les alumnes de l’ESO i que es va 
tractar d’uns tallers i d’unes dinàmiques en les què el mateix alumnat 
era protagonista i partícip de la seva intervenció. 

 

Una exposició guiada i oberta a la comunitat sobre “la violència i les 
seves manifestacions socials” on els col·lectius a tractar en aquesta 
exposició van ésser: menors, tercera edat, immigrants i dones. 



Dinàmiques i Tallers  

Es van portar a terme una setmana abans de l’exposició ja 
que les aportacions que van realitzar els i les alumnes de 
l’ESO durant aquestes activitats van ser una part significativa 
de l’exposició i van estat dividides en tres accions:

Actuacions 
informatives inicials 

Per tal de informar als i a les 
alumnes de l’ESO de què 

tractava el projecte i 
demanar la seva 

participació mitjançant la 
aportació de fotografies i 

imatges dels diferents 
col·lectius a tractar. 

Introducció a la 
temàtica

La introducció es va realitzar 
mitjançant una sèrie de 

conferències interactives ja 
que es pretenia fomentar la 
participació dels i les joves.
Van estar recolzades en tot 

moment per recursos 
audiovisuals

Dinàmiques de grups i 
tallers

Durant la concreció de les 
dinàmiques i els tallers la 

nostra participació va 
passar a un segon terme 
degut a que havia d’ésser 

l’alumnat qui interactuï 
entre sí, aportant cadascú 
la seva opinió per arribar a 
unes conclusions comuns. 







L’exposició 

Guia visual oberta a la comunitat educativa i als ciutadans del 
Masnou, i on va quedar reflectida tant la part més negativa de la 
violència com una visió positiva i d’optimisme cap un futur sense 
violència. 







Valoració 

Valorem com a molt positiva aquesta intervenció i 
entre altres, per les següents raons: 

Per la gran labor professional, la motivació i l’esforç dels i les alumnes 
d’integració i la implicació dels alumnes de l’ESO 

Per la difusió i la repercussió que ha tingut mitjançat la seva publicació 
a l’agenda d’activitats de l’ajuntament de el Masnou i l’aparició de la 
activitat en la revista “El Masnou Viu”. 

Per la felicitació personal rebuda per la Regidora de la Dona de El 
Masnou Carme Neira i que li van semblar útil i necessari el nostre 
projecte. 

Pel ànims i felicitacions rebudes pel professorat i la resta de personal 
de l’IES



Y per la foto “Prou” identificativa del nostre projecte i fruit de una 
sentida reivindicació de tots i totes les alumnes del nostre IES 
Maremar. 


