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PROGRAMES/PROJECTES/TALLERS

1.  COEDUCACIÓ 
2. UN TRACTE PEL BON TRACTE

3. VIU I CONVIU
4. BON DIA SALUT



COEDUCACIÓ
                    

                     

TRANSVERSALITAT
EN TOTS ELS PROGRAMES

EDUCACIÓ 
NO SEXISTA



COEDUCACIÓ/ OBJECTIUS
   1

Prevenir 

les violències 
masclistes en 
qualsevol dels 
seus nivells a 
l'alumnat del 

CEIP ELS MOLINS 
de Búger, així 

com a les seves 
famílies.

2
Adquirir 

estratègies 
personals, 

socials, 
emocionals i 

educatives que 
permetin una 
dinàmica de 

convivència que 
ajudin a 

mantenir 
relacions 

saludables i 
identificar 

aquelles que són 
tòxiques.

3
Facilitar un 

espai per a la 
reflexió 

sobre les 
conseqüències 
de les violències 

masclistes i la 
desigualtat 

entre dones i 
homes.

4
Treballar 

conceptes com 
la 

hipersexualitzac
ió, les 

desigualtats de 
gènere, la 

corresponsabilit
at de les 

tasques, etc.

5
Reduir 

els casos de 
violències 

masclistes en el 
període de 

secundària.

6
Afavorir una 
societat més 

justa i 
educada en 

igualtat.



COEDUCACIÓ / METODOLOGIA
        DISSENY = educadora social + equip docent

QUI = educadora social + altres professionals + suport 
equip docent

QUAN=  Dues accions cada curs / durada variable i 
TRANSVERSALITAT A TOTES LES ÀREES (ús no sexista del llenguatge, 

perspectiva de gènere, etc.)

NIVELL EDUCATIU= tots els nivells.

COM= tallers dinàmics / jornades / activitats i posada en 
comú (cercles, emocions, etc.)



COEDUCACIÓ / metodologia
                              CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Curs 2016/2017: TALLER DE PREVENCIÓ V.MASCLITES

CURS 2017/2018: 

    DIADA 25N

1. Col·laboració -----> AGENT IGUALTAT INCA

2. Pati escola -----> PÒSTERS

3. Teatre Municipal -----> BALL ANTIPATRIARCAL
                                                    ENTREGA PREMIS
                                                    PHOTOCALL

4. Pati escola -----> BANDEROLES / ACCIÓ COMUNITÀRIA



COEDUCACIÓ / metodologia
                                        DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Curs 2016/2017:    exposició“LA SELVA DELS ESTEREOTIPS”

CURS 2017/2018: 

    DIADA DONA 

       I ESPORT

1. Col·laboració -----> DINAMITZADOR MUNICIPAL i CATALINA  
                                            BISQUERRA (FUTBET FEMENÍ).
                              -----> MATERIAL IBDONA

2. Espais escola -----> XERRADA I JOCS 

3. Per reforçar a nivell comunitari -----> EXPOSICIÓ DONA I
                                                                                  ESPORT                              



COEDUCACIÓ/ CONCEPTES

                    - Concepte de violències masclistes.
                    - Diferents tipus de violències.
                    - Les emocions.
                    - Què puc fer jo per una societat més igualitària i justa 

                                       - Situacions de violència.
                                       - Ús no sexista del llenguatge.

                    - Reconèixer els avantatges de viure dins d'una societat igualitària.                                                                                                              
               - Detecció de les violències masclistes i les desigualtats 

socials per raó de sexe. 
                                       - El joc inclusiu.



COEDUCACIÓ / metodologia
      



COEDUCACIÓ / INNOVACIÓ
1.- Tallers aplicats en una edat més primerenca a la                                                                        
qual normalment s'aplica aquesta temàtica.

2.- Jornades on hi ha tots els nivells educatius junts. 

3.- Fiançament de conceptes tipus violències masclistes i igualtat.

4.- Col·laboració d’altres agents de la comunitat.

5.- Tallers i jornades dinàmiques per afavorir un major impacte.



CEIP ELS MOLINS I EDUCADORA SOCIAL

TREBALL EN XARXA

EDUCADORA 
SOCIAL

SERVEIS 
SOCIALS

EQUIP DIRECTIU

EQUIP DOCENT

CEIP ELS 
MOLINS 

BÚGER
inici 2016



CEIP ELS MOLINS I EDUCADORA SOCIAL / COORDINACIÓ
1.- Reunió de coordinació a principi de curs. 

2.- Planificació conjunta.

3.- Durant els tallers el tutor/a responsable del grup es troba dins l'aula i pot 
intervenir.

4.- Reunions de coordinació durant el trimestre. 1 mensual / després de cada 
taller. COMUNICACIÓ CONSTANT.

5.- Establim línies d'actuació comunes.

6.- Reunió d'avaluació a final de curs i de futures actuacions.



treball en xarxa i de qualitat

                                        

 

         

                COEDUCACIÓ
              2016/2018 Tallers i jornades puntuals.      
                              TRANSVERSALITAT

                   CONSCIENCIACIÓ I FORMACIÓ 

                     A partir del curs 2018/2019

  PROJECTE DE CENTRE MÉS
                   COMPLEXE

COEDUCACIÓ

ESCOLA

FAMÍLIES

SERVEIS SOCIALS + 

ALTRES ÀREES DE 

L’AJUNTAMENT



CEIP ELS MOLINS I EDUCADORA SOCIAL / beneficis
1.- Projectes sociocomunitaris més precisos que faciliten una millor intervenció. La demanda i 
la detecció de necessitats per part de l’equip docent, és fonamental per què l’educadora 
social elabori els projectes i les posi en marxa dins les aules.

2.-Dotem als nostres infants d'habilitats i pautes educatives i socials, les dues necessàries 
per una correcta integració social i èxit escolar. 

3.- Bona relació entre els centres educatius i serveis socials. 

4.-Prevenció.

5.-Normalització de la figura de l'educadora social com a agent de prevenció. 
No només actuem davant d'una urgència, sinó de manera preventiva, abans que es generi el 
conflicte. 

6.-Tenim la població diana identificada per franja d'edat i localitzada dins les aules.



CEIP ELS MOLINS I EDUCADORA SOCIAL / beneficis
7.-Lliure circulació de professionals en tots els àmbits d'interès. 

8.- Es donen estratègies al professorat per l'abordatge de diferents temàtiques i tècniques 
per a la resolució de conflictes. 

9.- Es dóna molta informació per part de l'equip docent i a partir de l'observació de l'alumnat 
dins les aules i al pati de quina és la realitat del municipi. Això permet, idear plans d'actuació 
comunitaris més ajustats a la realitat, així com detectar possibles usuaris/es susceptibles 
d'una intervenció individual fora del centre educatiu. L'educadora social com a tècnica que 
possibilita la continuació de la tasca realitzada dins les aules a altres espais comunitaris i la 
participació de les famílies. 
 
10.- Treballar de manera grupal i comunitària, on intervenen diferents agents educadors de 
la comunitat. El treball en grups d'iguals és molt eficaç, en la majoria dels casos, amb major 
impacte que de manera individualitzada. 

11.-Optimització de recursos. 



DINÀMICA

ESCRIU EL TEU MISSATGE / DESIG per unA
educació no sexista i/o igualtat
➔ DINAMISME
➔ MOVIMENT
➔ EMOCIONS
➔ DIFERENTS EDATS
➔ TOTHOM HI ESTÀ DIRECTAMENT IMPLICAT

Desitjo un programa de 

prevenció ajustat a la realitat 

i que doni eines als infants 

per ser el motor del canvi cap 

a una igualtat real entre 

dones i homes.



CEIP ELS MOLINS I serveis socials / conclusió
Davant les transformacions socials constants, la desigualtat entre 

dones i homes i  les noves formes d’exercir les violències masclistes, amb 
el treball en xarxa i de manera coordinada, afavorim que la infància de la 

nostra societat, estigui dotada d'habilitats socials i educatives d'una 
manera més global, augmentat la probabilitat d'èxit escolar i social 

durant les diferents etapes de la vida, així com treballar amb l’objectiu 
primer: LA PREVENCIÓ COMUNITÀRIA.

                                                                                        GRÀCIES!
                 ceipelsmolins.buger@educaib.eu

mfiol@mancomunitatdesraiguer.net

mailto:ceipelsmolins.buger@educaib.eu
mailto:mfiol@mancomunitatdesraiguer.net


ALTRES PROJECTES

● UN TRACTE PEL BON TRACTE
● VIU I CONVIU

● BON DIA SALUT



UN TRACTE PEL BON TRACTE

ASSETJAMENT 

ESCOLAR



UN TRACTE PEL BON TRACTE / OBJECTIUS
   1

Prevenir 
situacions 

d'assetjament 

mitjançant la 
formació dirigida 

als/les 
estudiants del 

centre educatius 
CEIP ELS MOLINS 

de Búger, així 
com a ciutadans i 

ciutadanes 
responsables.

2
Adquirir 

estratègies 

personals, 
socials, 
emocionals i 
educatives que 
permetin una 
dinàmica de 
convivència que 
ajudin a 
relacionar-se de 
manera 
saludable.

3
Facilitar un 

espai per a la 
reflexió 

sobre les 
conseqüències 
de situacions 

d'assetjament i 
de violència entre 

iguals.

4
Treballar la 

percepció de les 

persones 
implicades 

en la situació 
d'assetjament 
(agressor/a, 

víctima i 
espectador/a).

5
Reduir 

els casos 
d'assetjament 
escolar en el 
període de 

secundària.



un tracte pel bon tracte/ METODOLOGIA
   DISSENY = educadores socials Mancomunitat des Raiguer.

QUI = educadora social + suport tutor/a 

QUAN=  1 sessió per trimestre / 1 hora i mitja

NIVELL EDUCATIU= quart, cinquè i sisè de primària.

COM= tallers dinàmics i posada en comú

ADAPTABLE



UN TRACTE PEL BON TRACTE / CONCEPTES
- Concepte d'assetjament escolar. 

- Persones involucrades en els casos d'assetjament.

- Les emocions que sent cada persona implicada. 

- Què puc fer jo si veig una situació d'assetjament?. 

- Què és bullying? Què no és bullying?. 

- Situacions de bon tracte i mal tracte. 

- Empatia. 

- Reconèixer les característiques positives dels altres.                                                                                        

- Sistemes de comunicació (assertiu-agressiu-passiu) 

- Emocions bàsiques (alegria, tristesa, por, fàstic i ràbia)

- Detecció de la ràbia i tècniques autocontrol. 

- Resolució de conflictes 



UN TRACTE PEL BON TRACTE / INNOVACIÓ
1. Tallers aplicats en una edat més primerenca a la 

qual normalment s'aplica aquesta temàtica.

2. INICIATIVA A LLARG TERMINI  

(quatre anys de durada) 

en el qual es planteja la intervenció dins l'aula, l'avaluació i la

 creació d'un GRUP DE CONTROL a primer d'ESO .

3.  Prevenció.



UN TRACTE PEL BON TRACTE / ACTUALMENT 
- SISENA SESSIÓ  durant el tercer trimestre  de 8 sessions.

- Creació NOVES SESSIONS.

- SESSIÓ FAMILIAR / AMPA.



bon dia salut
El Programa de prevenció de la Conselleria de Salut, Direcció General de 
Salut Pública i Consum, Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes 
Balears. 

-Salut i promoció dels hàbits saludables.

-Prevenció de les drogodependències.

-Educació infantil i primària. 

- S’ha adaptat segons les seves particularitats i interessos del l’alumnat.

- Tècnica prevenció comunitària IMAS.Sessió familiar.



VIU I CONVIU

CONVIVÈNCIA ENTRE

CULTURES



viu i conviu
               

  DEMANDA EQUIP DIRECTIU:  DIFICULTATS DETECTADES

PLA MANCOMUNITAT VIU I CONVIU (convivència al poble): Búger, primer 
poble programa dins les aules

AUGMENT 
POBLACIÓ 
IMMIGRANT

DETECCIÓ 
ACTITUDS 
XENÒFOBES

DIFICULTATS DE 
CONVIVÈNCIA 
DINS L’AULA



VIU I CONVIU / OBJECTIUS
   1

Prevenir 
actituts 

xenòfobe
s i 

problemàtiq
ues 

derivades

2
Afavorir la 
convivènc

ia entre 
les 

diferents 
cultures

3
Adquirir 
estratègie
s 
personals, 
socials, 
emocionals i 
educatives.

4

Facilitar 
un espai 
per a la 

reflexió 
sobre les 

conseqüèn
cies de les 
actituds 
racistes. 

5
Reduir la 

xenofòbia.     

6
Afavorir 
actituds 
positives 
envers la 

immigració.     

7
Desmunta

r mites    

8
Adquirir 

coneixem
ents 

d'altres 

cultures    



VIU I CONVIU/ METODOLOGIA
       DISSENY = EQUIP DIRECTIU + EDUCADORA SOCIAL

QUI = educadora social + suport tutor/a 

QUAN=  1 sessió per trimestre / 1 hora i mitja

NIVELL EDUCATIU=  Educació Infantil i Primer 

Cicle de Primària.

COM= tallers dinàmics i posada 

en comú FLEXIBILITAT



viu i conviu/ CONCEPTES
- Concepte immigració. 
- Les emocions.
- Què puc fer jo per afavorir una adequada convivència?. 
- El respecte.
- Situacions de bon tracte i mal tracte. 
- Empatia. 
- Reconèixer les característiques positives dels nostres 
companys i companyes. - Sistemes de comunicació.
- Resolució de conflictes.
- El “color pell”.
- Diferències i trets comuns amb els nostres companys i
 companyes.
- La identitat i sentiment de pertinença.
- Diferents països i cultures del món. 

                                                                                 



viu i conviu / INNOVACIÓ
1.- Tallers aplicats en una edat més primerenca 

a la qual normalment s'aplica aquesta temática. Facilita la prevenció. 

2.- Primers tallers envers la convivència a la Mancomunitat des Raiguer. 

3.- Afavorir l'adequada convivència entre cultures dins les aules al municipi.

4.- S'inclouen dins del marc d'activitats d'un nou PLA MANCOMUNITAT 

de convivència amb el mateix nom VIU I CONVIU 



viu i conviu / ACTUALMENT

- TERCERA SESSIÓ  durant el tercer trimestre .

- Creació NOVES SESSIONS.

- SESSIÓ FAMILIAR / FIRA DES JAI.




