








ÍNDEX

BAOBAB’S



Projecte comunitari



Justificació 3



Objectiu general



Objectius específics 3



Fils del projecte



Primària: Entramant i Ordint 6



Secundària: Filant prim

3
4

9

1

Justificació..........................................................................................................3
Objectius..............................................................................................................3
Metodologia ........................................................................................................4
Estratègies..........................................................................................................5
Fils del projecte ................................................................................................6
Primària: Entramant i Ordint..................................................................8
Secundària: Filant prim ......................................................................... 17
Professorat: Connectant Consciències............................................. 31
Acord de compromís .................................................................................... 42

2

El marc de referència d’aquest projecte és el Pla Marc d’Intervenció Comunitària1 de RipollRipollès, que posa de manifest alguns dels factors que dificulten la bona convivència. Aquests
augmenten la vulnerabilitat de les persones i condicionen els estils de relació entre elles,
generant sovint dinàmiques que provoquen malestar en les persones.
La possibilitat de transformació en alguns dels factors és molt limitada però en d’altres, les
persones, hi tenen més capacitat d’incidència. En la mesura que prenem consciencia de les
dinàmiques relacionals i de les seves conseqüències, podem decidir modificar-les.
Amb la intenció d’oferir un projecte integral i complert, que mantingui una coherència de treball
i una unitat estructural, els serveis de joventut del Ripollès i l’Oficina Jove de Ripoll, les
professionals de l’Àrea de ciutadania del Consorci de Benestar Social i la tècnica comunitària
del Punt Òmnia la Devesa del Pla de Ripoll, hem elaborat el Projecte Baobab’s adreçat als
centres educatius del Ripollès.2

OBJECTIUS GENERALS
•

Promoure la reflexió i el pensament crític sobre la inclusió de les diferentes identitats
socials i les dinàmiques relacionals que se’n deriven.

•

Promoure un canvi de mirada potenciant la presa de consciència sobre els prejudicis i
estereotips que estan immersos en la nostra societat per fomentar una ciutadania activa i
crítica amb les actituds discriminatòries vers les persones.

1
2

Podeu consultar el Pla MIC a: https://www.cbsripolles.cat/material-i-recursos/
Podeu consultar el Projecte Baobab’s a: https://www.cbsripolles.cat/ciutadania/
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OBJECTIUS ESPECÍFICS


Incloure un treball sistèmic dins els centres educatius que contempli una formació
específica adaptada als diferents agents participants.



Treballar cada temàtica en diferents nivells de profunditat, que s’adaptaran a les
especificitats de cada col·lectiu: professorat, alumnat de primària i alumnat de secundària.



Despertar la consciència sobre les conseqüències dels prejudicis i estereotips en un mateix
i en les altres persones.



Oferir un espai d’expressió i canalització emocional on es puguin expressar lliurement les
emocions, tant positives com negatives i donar eines per a la seva gestió.



Afavorir conductes positives, respectuoses i diverses evitant caure en la desinformació i la
propagació de rumors.



Fomentar la participació, sensibilitzar i apoderar les persones.

La metodologia que s’utilitza és la que presenta el model de convivència Ripoll – Ripollès (PLA
MIC). Concretament, la que detallem a continuació:
ICERT, aquest tipus de metodologia ens permet analitzar i comprendre millor la realitat de
la societat, i paral·lelament, planificar accions i mesures per transformar-la i millorar-la, ja
que podrem analitzar els ítems i els inputs que ens arribin per comprendre millor la realitat
i poder transformar la societat en positiu.
APRENENTATGE SERVEI, ja que el procés de creació de manera participada implica una
reformulació constant dels continguts i els processos de treball en els quals les persones
destinatàries treballen a partir de les necessitats de l’entorn per tal de millorar-lo.
Per dur a terme aquesta metodologia, tindrem en compte cinc vessants:
Aprenentatge vivencial i lúdic: Amb la realització d’activitats en primera persona
proporcionarem experiències vivencials amb càrrega afectiva. Aquestes permetran
acostar-nos als altres, acceptar-los i conèixer-los millor. En aquestes experiències
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cadascú podrà expressar-se i fer sentir la seva veu potenciant i promocionant la identitat
líquida.
La transversalitat: La contextualització d’activitats concretes en projectes inclusius més
amplis afavorirà els aprenentatges significatius. La relació amb altres projectes del
municipi crearan projectes amb objectius comuns. La contextualització d’activitats
concretes en projectes inclusius
La grupal per potenciar la vivència de persones que participen d’una activitat, per facilitar
l’aprenentatge i la percepció de formar-ne part. Per donar seguretat i per servir per als
nostres processos de creació identitària.
La temàtica a través de diferents accions i activitats es treballarà diferents competències.
Ens aproparem a la manera d’entendre el món que té cada cultura, cada col·lectiu i cada
grup social permetent ampliar els nostres referents.
Els debats i la reflexió crítica: A partir d’activitats i accions es generarà un procés de
reflexió i aprofundiment sobre temes concrets que interessin treballar, fomentant les
actituds crítiques i la capacitat de reflexió.

Les diferents estratègies d’intervenció emprades en el desenvolupament del projecte es centren en:
La flexibilitat
Les activitats es reajusten contínuament interpretant el ritme, les necessitats i el funcionament
de cada grup.
La motivació
La utilització de tècniques i estratègies innovadores busquen la necessària motivació de les
persones participants a les activitats.
La participació
Totes les estratègies utilitzades comporten una participació activa i constant situant els i les
participants com a agents actius en el cicle transformatiu.
L’autoconeixement
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La presa de consciència de cada persona és el punt de partida per iniciar un procés de
transformació.

Per tal de donar resposta a les característiques específiques de cada col·lectiu, el projecte
Baobab’s s’estructura en tres fils o línies:

Professorat:
Connectant Consciències

Alumnat de primària:
Entramant i Ordint

Alumnat de secundària:
Filant prim
CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL FUNCIONAMENT
L’oferta de dinàmiques i tallers s’ofereix de forma totalment gratuïta a tots els centres
d’educació primària i secundària de la comarca.
Cada línia comptarà amb equips de professionals especialitzats en el col·lectiu i/o la temàtica.
En el cas de “Filant Prim”, la línia de secundària, les temàtiques escollides per a aquest curs
han estat el resultat de l’enquesta enviada als equips directius dels centres educatius de
secundària a finals del curs passat.
La participació del centre educatiu en cadascun dels fils del “Projecte Baobab’s” comporta
presencialitat física per al desenvolupament dels tres fils. No es contempla la modalitat virtual
en cap línia.
Entramant i Ordint: realitzar una sessió per trimestre, més una sessió de valoració i retorn amb
el o la tutora de cada curs.
Connectant Consciències: vuit sessions de dues hores cadascuna d’elles.
Filant prim: sessions d’1 hora a determinar segons temàtica.
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Abans de la realització de la primera dinàmica Cal signar un acord de compromís acceptant el
compliment dels requisits establerts en cada línia.
Davant de la situació derivada de la pandèmia de la Covid-19, tant les dinàmiques com la
metodologia s’aniran adaptant als possibles canvis, a la situació i a les contingències del
context actual i vigent. Per tant, és una proposta inicial que pot anar variant al llarg del curs
acadèmic.

COM SOL·LICITAR LES DINÀMIQUES
A l’inici del mes de setembre arriba el catàleg amb totes les dinàmiques i tallers als centres
educatius del Ripollès.
Aquestes es poden sol·licitar i realitzar al llarg de tot el curs, tot i que es recomana fer la
sol·licitud amb suficient antelació per tal de poder garantir la realització de les dinàmiques en
les dates desitjades, ja que cal una coordinació entre els diferents agents organitzadors.
Es cobriran dinàmiques segons la disponibilitat de les agendes dels i les professionals
dinamitzadors, prioritzant, en cas de ser necessari, l’ordre d’arribada de les sol·licituds.
Al final de cada línia, trobareu les dades de contacte dels i les professionals referents per tal
de sol·licitar les dinàmiques.
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OBJECTIUS
•
•
•

Prendre consciència dels prejudicis i estereotips que interfereixen en les relacions humanes
Conèixer i treballar conjuntament amb els punts forts i febles dels companys i companyes
Abordar les diferencies dins un grup des d’una perspectiva positiva i inclusiva.

CONTINGUTS
•
•
•
•
•
•

Prejudicis i estereotips envers les identitats socials
Gestió emocional
Resolució de conflictes
Capacitats i habilitats
Sentiment de pertinença
lideratge

METODOLOGIA
A través de la creació de dos grups diferenciats , s’establirà una dinàmica on s’exposin els
punts negatius i positius entre els membres dels dos grups. A partir d’aquí i a través de
l’escolta activa i el respecte es reflexionarà al voltant de les diferencies entre grups i com
aquestes els poden unir. Finalment, això es mostrarà amb la construcció conjunta d’un
element sorpresa.

PERSONES DESTINATÀRIES

DURADA

1er

1:30 hores

MATERIAL NECESSARI
Aula, ordinador i projector
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OBJECTIUS
•

•

Conèixer identitats culturals diverses
Trencar amb els estereotips culturals

CONTINGUTS
•
•
•
•

Relació entre la cultura, la identitat i la inclusió social
Històries de vida de diferents identitats culturals
Prejudicis existents en relació a les identitats culturals
Estratègies per no reproduir prejudicis i estereotips

METODOLOGIA
A través de l’exposició d’imatges de personatges de diferents orígens culturals,
s’intentarà determinar la seva història de vida en base a la primera impressió dels
alumnes. En la construcció d’aquestes històries es veurà com els estereotips i
prejudicis en base a la primera aparença influeixen alhora d’incloure, o no, dins a la
nostra societat.

PERSONES DESTINATÀRIES

DURADA

Alumnat de 2n

1:30 hores

MATERIAL NECESSARI
Aula, orinador i projector
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OBJECTIUS
•
•
•

Trencar barreres sobre les capacitats, oferint una visió inclusiva de les persones
amb diversitat funcional.
Fomentar el treball cooperatiu, la cohesió i interacció en el grup.
Potenciar el respecte cap a la diversitat, posant en pràctica l’empatia i la
comprensió envers les persones amb diversitat funcional.

CONTINGUTS
•
•
•
•
•

Diversitats funcionals
Capacitats i habilitats
Resolució de conflictes
Gestió emocional
Violència

METODOLOGIA
Divisió de l’aula en grups (segons número d’alumnes). Cada persona membre del
grup tindrà una diversitat funcional diferent. A partir d’aquí, tots els grups hauran de
superar un circuit de diferents proves i obstacles on tots hi totes hauran de
col·laborar per superar-ho.

PERSONES DESTINATÀRIES

DURADA

Alumnat de 3r

1:30 hores

MATERIAL NECESSARI
Cobert al patí/gimnàs
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OBJECTIUS
•
•
•
•

Facilitar que s'estableixi una nova relació entre les parts en conflicte.
Augmentar el respecte i la confiança entre el grup classe.
Corregir percepcions i informacions falses que es puguin tenir respecte el conflicte
i/o entre les persones implicades.
Crear un marc que faciliti la comunicació entre les parts i la transformació del
conflicte D'aquesta manera, es poden convertir les situacions conflictives que es
viuen diàriament en oportunitats d'aprenentatge.

CONTINGUTS
•
•
•
•
•
•

Bullying
Resolució de conflictes
Mediació
Violència
Gestió emocional
Estereotips i prejudicis

METODOLOGIA
Es treballarà amb el grup classe a partir d’un joc grupal. Com a màxim 2 grups.
Cada grup a tindrà una característica que el diferenciarà del l’altre. Un cop definida
aquesta divisió, es realitzarà una dinàmica per a que es creï el conflicte entre els
dos blocs. A partir d’aquí es buscaran els mecanismes pràctics i reflexius per
resoldre-ho.

PERSONES DESTINATÀRIES

DURADA

4rt

1:30 hores

MATERIAL NECESSARI
Espai al pati, aula, ordinador i
projector
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OBJECTIUS
•

Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes d’un bon ús de les noves
tecnologies.

•

Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència pel que fa a l’ús
d’Internet.

•

Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques per poder-se comunicar de
manera oral.
Desenvolupar les competències digitals per a la construcció i expressió dels
aprenentatges adequats a l’edat.

•

•

Conèixer possibles situacions de risc des del punt de vista conductual associades a
l’ús de les tecnologies i considerar la necessitat de distingir entre l’ús i abús.

•

Fomentar els aspectes ètics i legals, tant per preservar la pròpia identitat digital
com per respectar els drets dels altres en els aspectes de privacitat i propietat.

CONTINGUTS
•
•
•

Seguretat i internet
Xarxes Socials: elements positius i negatius
Capacitats i habilitats

METODOLOGIA
Es crearan tres grups (segons el número d’alumnes). La dinàmica es realitzarà al
voltant d’un taulell amb diferents preguntes i proves sobre els continguts
esmentats. El primer grup que arribi a l’última casella guanya la partida.

PERSONES DESTINATÀRIES

DURADA

5è

1:30 hores

MATERIAL NECESSARI
Aula, ordinador i projector
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OBJECTIUS
•
•
•
•
•

Conèixer les diversitats sexuals i de gènere
Conèixer la situació de discriminació en la que es troba el col·lectiu LGBTI+
Conèixer els drets de les persones LGBTI+
Treballar en els valors del respecte i la convivència amb la diversitat social.
Trencar amb prejudicis i estereotips que ataquen al col·lectiu LGBTI+.

CONTINGUTS
•
•
•
•
•
•

Diversitat de gènere i sexual
Sexualitat
Violència
Estereotips i prejudicis
Gestió emocional
Diversitats culturals

METODOLOGIA
Es crearan tres grups (segons el número d’alumnes). La dinàmica es realitzarà al
voltant d’un taulell de joc dividit per caselles. Cada casella pot aportar des d’una
pregunta, un enigma o una prova relacionada amb el contingut esmentat. Els grups
van resolent el circuit a mesura que avancen fins l’última casella (tot a través de la
tirada d’un dau). Guanya el que arriba primer a l’últim requadre.

PERSONES DESTINATÀRIES

DURADA

6è

1:30 hores

MATERIAL NECESSARI
Aula, ordinador i projector
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Per desenvolupar el projecte es compta amb aquest equip de treball:
Persona
Raquel Rull

Càrrec

@

Tècnica del Punt Òmnia La

ladevesa@xarxaomnia.gencat.ca

Devesa del Pla de Ripoll

t

Mòbil

644 69 42 18

Tècnica comunitària del
Ariadna Abascal

Consorci de Benestar Social

ciutadania4@ripolles.cat

609 10 41 13

ciutadania1@ripolles.cat

682 61 94 82

del Ripollès
Tècnic comunitari del
Eduard Marco

Consorci de Benestar Social
del Ripollès
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El curs 2009-2010 des de joventut es va començar a entrar als centres educatius de
secundària per realitzar-hi activitats i tallers, tant a dins de l’aula com a l’hora del pati.
Aquest projecte s’ha anat ajustant a les demandes del territori i s’ha treballat amb
estreta col·laboració amb els centres per tal d’oferir uns recursos adaptats a les seves
necessitats. Per a aquest curs 2021-2022, el nostre projecte ha passat a formar part del
“Projecte Baobab’s”.
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La gestió emocional és la capacitat per afrontar les emocions de forma apropiada. Suposa prendre
consciència entre la cognició, el comportament i l’emoció. Les competències per a fer una bona gestió
emocional són: tenir una expressió emocional adequada, tenir habilitats d’afrontament, capacitat per a
generar emocions agradables, gestió d’emocions i sentiments, etc. Fer-los entendre que les emocions
no necessàriament deriven a un determinat comportament, ja que aquestes es poden regular i
gestionar. Per exemple, la ira no té perquè derivar en violència.

OBJECTIUS
● Comprendre què és una emoció, un pensament i l’acció que se’n pugui derivar per a
expressar-ho.

●
●
●
●
●
●

Conèixer les emocions bàsiques.
Validar totes les emocions, agradables i desagradables.
Compartir situacions que són noves, arrel de la nova etapa de secundària.
Posar en valor les emocions i els sentiments que afloren per aquestes noves vivències.
Fomentar l’aprenentatge de la gestió emocional.
Incentivar l’empatia.

CONTINGUTS
●
●
●
●

Identificació de les emocions
Gestió emocional
Canvis en l’etapa d’inici de la secundària
Intercanvi de rols

METODOLOGIA
Es proposa treballar en un espai més o menys ampli per a poder realitzar les dinàmiques i buscar
un espai que generi un bon ambient, de confiança i agradable per a poder assolir els objectius.
Les dinàmiques seran grupals i amb reflexions finals dirigides a tot el grup classe.

PERSONES DESTINATÀRIES

DURADA

Alumnat de 1r d’ESO

1 sessió d’1 hora de
durada

MATERIAL NECESSARI
Material fungible i espai obert

19

A fi que l’alumnat del grup classe es senti acollit, desenvolupi rols d’ajuda cap els altres, i al mateix
temps, s'afavoreixi el seu propi treball, és prioritari cohesionar el grup. D’aquesta manera veiem una
millora en les relacions interpersonals i en el rendiment acadèmic.
I per això mateix, la importància de les dinàmiques de grup com a elements dinamitzadors i necessaris
en el procés d’ensenyament/aprenentatge.

OBJECTIUS
●
●
●
●
●
●
●
●

Fomentar la cooperació del grup
Incentivar el sentiment de pertinença al grup
Treballar la confiança en l’equip
Potenciar l’acord i la presa de decisions
Oferir un espai de comunicació al grup
Afavorir l’escolta activa
Fomentar el coneixement entre alumnat
Potenciar l’empatia

CONTINGUTS
●
●
●
●

Analitzar els obstacles en la comunicació
Valorar la importància d’unes condicions mínimes perquè la comunicació sigui possible
Pertinença al grup
Intercanviar rols

METODOLOGIA
Es proposa treballar en un espai més o menys ampli per a poder realitzar les dinàmiques i buscar
un espai que generi un bon ambient, de confiança i agradable per a poder assolir els objectius.
Les dinàmiques seran grupals i amb reflexions finals dirigides a tot el grup classe.

PERSONES DESTINATÀRIES
Alumnat de 1r d’ESO

DURADA

1 sessió d’1 hora de
durada

MATERIAL NECESSARI

Material fungible i espai obert
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Aquesta xerrada va a càrrec d’en Marc Buxaderas, que en primera persona explica als joves la seva
experiència com a persona amb diversitat funcional.
Per a la sol·licitud d’aquesta dinàmica cal tenir en compte:

-

L’espai ha de ser accessible per a una persona amb cadira de rodes

-

El centre s’haurà d’adaptar a la disponibilitat de la persona que realitza la xerrada.

-

Per a aquest curs 2021/2022 es cobreix la totalitat del cost de la xerrada. Per a propers cursos
no es garanteix aquesta cobertura del 100%.

“Tots som persones sorgeix d’una reflexió en la qual em preguntava per què la gent fa “barbaritats” com
les que relato en els monòlegs. L’única resposta que vaig saber trobar va ser que qui ho feia era per
desconeixement de la discapacitat.
Aleshores vaig pensar que transmetent un missatge integrador a les escoles i instituts podria fer
arribar el meu missatge als futurs conductors de la societat.”

OBJECTIUS
●
●
●
●

Conèixer la realitat d’una persona amb discapacitat, explicada per ella mateixa.
Normalitzar la diversitat dins l’aula i la societat.
Sensibilitzar l’alumnat sobre el Bullying, amb experiències pròpies.
Visibilitzar la diversitat.

CONTINGUTS
La discapacitat en primera persona: què comporta, quins són els tractaments als que s’ha sotmès, els
professionals que la discapacitat requereix, esports que practica, la importància de la família en la
discapacitat, quins són els seus objectius i el seu dia a dia en general.
Prevenció de l’assetjament escolar

METODOLOGIA
Explicació per part del ponent, amb torn de preguntes i espai de debat.

PERSONES DESTINATÀRIES
Alumnat de 2n d’ESO

DURADA
1 sessió de 80 minuts de
durada

MATERIAL NECESSARI
Projector i ordinador.
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El sistema sexe-gènere és present a totes les esferes de la nostra vida. Filtra la nostra mirada cap allò
que ens envolta i també modifica les nostres conductes, els nostres desitjos i la nostra manera de
relacionar-nos entre nosaltres; per això és important poder detectar aquestes creences i
desnaturalitzar-les per poder canviar-les.
Les identitats trans*, la preferència sexual, l’expressió de gènere i la intersexualitat generen molt
d’interès perquè posen sobre la taula preguntes que interpel·len a tothom: què vol dir ser un home? I ser
una dona? Hi ha una sola manera de ser-ho? Només es pot pertànyer a una de les dues categories? Què
té a veure tot això amb les desigualtats i amb les violències masclistes?
Les persones no heteronormatives ens fan de mirall i ens mostren el sistema desigual i excloent en què
vivim totes i que emmarca i limita les nostres identitats, les nostres sexualitats, els nostres vincles i els
nostres desitjos.
S’utilitza el terme *trans com a categoria paraigua que cobreix moltes identitats que impliquen trànsits o
transgressions de gènere. A les persones que no són *trans se les anomena persones cis o cisgènere

OBJECTIUS
● Qüestionar els rols i estereotips de gènere normatius
● Veure com ens afecten els rols i estereotips de gènere en les relacions que establim
● Prendre consciència de com ens afecta la normativitat
● Conèixer les diversitats sexuals
● Habitar l’espai forma de la norma com quelcom possible, desitjable i satisfactori
● Treballar per la prevenció de la LGTBI-fòbia, passant de la concepció de minoria vulnerable a
l’empoderament dels i les joves LGTBI

CONTINGUTS
●
●
●
●
●
●

Rols de gènere
Heteronormativitat
Sistema binari heteropatriarcal
Diversitats sexuals
Plaer
Referents comunitat LGTBI

22

METODOLOGIA
Es proposa treballar aquests continguts en dues sessions, de la següent manera:
→ Sessió 1: Aprofundir en nous conceptes que ens apropin a les diversitats sexuals i de
gènere, per tal de reflexionar com ens relacionem amb la resta de persones i com ens
afecta l’heteronormativitat.
→ Sessió 2: Experiència de vida de l’Oan, tot aprofundint en els conceptes treballats en la
primera sessió, per tal que ens ajudin a entendre la seva experiència personal.
És necessari incorporar noves mirades en el nostre imaginari per a donar espai a reflexions, dubtes,
nous coneixements, etc.
Per aquest motiu proposem dues dinàmiques on les persones joves hauran de participar-hi amb
actitud proactiva per tal de:

● Estranyar-nos del què és “normal”
● Trencar esquemes, descol·locar, descol·locar-nos
● Fer servir l’humor, el plaer i el benestar com a eines educatives per a la transformació
social
● Posicionar-nos i actuar quan hi ha violències LGTBI-fòbiques

PERSONES DESTINATÀRIES
Alumnat de 3r d’ESO

DURADA
2 sessions d’1h de durada

MATERIAL NECESSARI

Aula àmplia per poder-nos
moure amb pissarra, ordinador,
canó, so i connexió a internet.
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El sistema sexe-gènere és present a totes les esferes de la nostra vida. Filtra la nostra mirada cap allò
que ens envolta i també modifica les nostres conductes, els nostres desitjos i la nostra manera de
relacionar-nos entre nosaltres; per això és important poder detectar aquestes creences i
desnaturalitzar-les per poder canviar-les.
Focalitzant-nos en l’educació afectivo-sexual, una bona mostra en són les següents dades: Un 75% dels
adolescents en la franja dels 14 als 16 anys ja han tingut algun tipus de contacte sexual. En aquest
mateix tram d’edat, un 90% dels nois s’ha masturbat a si mateix i en el cas de les noies tan sols ho ha fet
un 10% segons les dades extretes de l’enquesta realitzada per SIDASTUDI.
Aquesta gran diferència és escandalosa i ens dóna molta informació sobre quines són les creences i els
estereotips que estan influint als adolescents en aquesta franja d’edat. Per tant, no ens dóna informació
de la realitat del què fan i el què no fan però si sobre quines sexualitats es permeten són legítimes i
s’alimenten i, per altra banda, quines es penalitzen i es castiguen.
Per tant, veiem la necessitat de deconstruir determinades maneres d’entendre la sexualitat, que
generen relacions afectivo-sexuals desiguals ja que responen al model masclista i hegemònic en el que
vivim. Així doncs, l’educació sexual és un treball prioritari i que té a veure amb la maduració personal,
l’autoconeixement i el desenvolupament d’habilitats per construir vincles afectius igualitaris i disposar
de la pròpia vida lliurement.

OBJECTIUS
●
●
●
●
●
●

Qüestionar els rols i estereotips de gènere normatius
Veure com afecten els mandats de gènere en les nostres sexualitats
Generar processos de reflexivitat entorn les construccions de la sexualitat hegemònica
Reflexionar sobre la importància de la comunicació i la negociació
Oferir estratègies per comunicar els desitjos i els límits
Posar el plaer i el benestar com a bases de la cura de la salut sexual

CONTINGUTS
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Els rols de gènere i els seus mandats
Desigualtats de gènere
Vivència de la sexualitat
Desitjos i límits
Consentiment
Pactes
Pràctiques sexuals
Marxa enrere
Plaer
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És per aquest motiu que veiem la necessitat de treballar el plaer des d’una mirada feminista com a
eix articulador de la dinàmica quan pensem en com ens relacionem amb la parella i amb l’altre.
Considerem que l’objectiu prioritari de l’educació sexual és la maduració personal, l’autoconeixement i
el desenvolupament d’habilitats per construir vincles afectius igualitaris i disposar de la pròpia vida
lliurement.

METODOLOGIA
Primerament, i tenint en compte la temàtica que treballarem, assumim una sèrie de compromisos
abans de començar-la i nosaltres com a dinamitzadors/es som les primeres a assumir aquests
compromisos.
Tots/es ens comprometem a:
-

No fer preguntes personals (ningú ha d’explicar res que no vulgui explicar)
Intentar tractar a tothom molt bé, que es sentin còmodes i que no es sentin jutjats/ades, i que
si és el cas, ens ho facin saber per tal de fer-ho diferent
Som conscients de que hi ha vergonya a parlar de segons què, que és normal sentir-la però que hem
de mirar de que no talli el taller. I finalment, avisar de que poden utilitzar el llenguatge que vulguin,
l’únic límit és respectar sempre els cossos de les altres persones.
A partir d’aquí, utilitzarem dinàmiques vivencials amb experiències que poden viure entre iguals i
generarem debat, primer en petit grup i després en gran grup per tal de poder portar les reflexions o
els debats més polèmics a tothom i, les tècniques, poder fer un bon tancament de cadascun

PERSONES
DESTINATÀRIES

DURADA

Alumnat de 4t d’ESO

1 sessió d’1 hora de
durada

MATERIAL NECESSARI
Una sala suficientment àmplia per poder-se
asseure còmodament, potser en semicercle, i que
disposi d’ordinador, projector i so per poder
projectar un vídeo. En general, amb l’aula
ordinària serà suficient.
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Un any més, des del servei de joventut del Consell
Comarcal del Ripollès es promou una nova edició de la
setmana de l’orientació del Ripollès: L’Univers Jove,
que aquest curs arribarà a la seva 8a edició.

S’està treballant en una proposta presencial i amb
accions online, tot dependrà de la situació
epidemiològica de la COVID-19, en funció d’això se’n adaptarà el format, i com ja es va realitzar el curs
passat, s’organitzarà amb l’estreta col·laboració dels centres educatius de secundària de la comarca.

La data inicial triada per a la realització de l’Univers Jove 2022 és el 9 de març de 2022.

A banda de les activitat específiques que es durant a terme durant la data escollida i al llarg d’aquella
setmana, es proposen també unes dinàmiques als centres educatius, dirigides a l’alumnat de 3r i 4t
d’ESO, on es treballarà amb les persones joves diferents aspectes de la seva orientació acadèmica i
professional.

Tot seguit es descriuen les dinàmiques que es proposen a dins de l’aula.
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OBJECTIUS
● Treballar l’autoconeixement personal.
● Reflexionar sobre les habilitats, competències, personalitat, valors i interessos.
● Vincular l’autoconeixement amb el procés de presa de decisions.

CONTINGUTS
● Autoconeixement personal.
● El procés de presa de decisions.

METODOLOGIA
Es proposa una metodologia participativa i de treball en petits grups per tal de que els i les joves
esdevinguin protagonistes del seu autoconeixement. Aquesta activitat ha de servir com a
complement de les altres activitats que ofereix el centre educatiu.

PERSONES
DESTINATÀRIES

DURADA
1 sessió d’1 hora de durada

Alumnat de 3r d’ESO

MATERIAL NECESSARI

Ordinador, projector, pantalla i
altaveus

L’Univers Jove és la setmana dedicada a l’orientació acadèmica i professional del Ripollès. Amb
l’objectiu de que l’alumnat de 3r d’ESO inici el seu procés d’orientació que culminarà el curs vinent amb
la finalització dels estudis obligatòries, es proposa una dinàmica on poden començar a treballar
l’autoconeixement.
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L’Univers jove és la setmana dedicada a l’orientació acadèmica i professional del Ripollès. Amb l’objectiu
de preparar a les persones joves per a aquesta setmana i aprofitar el màxim el recurs, es proposa una
dinàmica presencial vivencial a l’aula que servirà per prepara la vista a la fira.

OBJECTIUS
● Detectar els coneixements de l’alumnat sobre l’oferta acadèmica.
● Preparar la vista a l’Univers Jove.
● Donar a conèixer la creació d’un itinerari acadèmic i professional.

CONTINGUTS
● Sistema educatiu.
● Univers jove: oferta de fira
● L’itinerari acadèmic i professional

METODOLOGIA
Es proposa una metodologia participativa i de treball en petits grups per tal de que els i les joves
esdevinguin protagonistes del seu propi itinerari acadèmic i professional. Aquesta activitat ha de
servir com a complement de les altres activitats que ofereix el centre educatiu.

PERSONES
DESTINATÀRIES

DURADA
1 sessió d’1 hora de durada

Alumnat de 4t d’ESO

MATERIAL NECESSARI

Ordinador, projector, pantalla i
altaveus
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Les dinàmiques i tallers es complementen des de l’OFICINA JOVE DEL RIPOLLÈS,
mitjançant les tècniques de joventut, tant municipals com compartides per les valls, per
a apropar-nos i treballar en diferents espais amb les persones joves de la comarca. Ens
permet mantenir informats, d’una manera molt més propera, sobre diferents aspectes
d’interès lligats a les persones joves. A més a més, podem començar una orientació
motivada per una informació que potser, sense aquest mitjà, no els hagués arribat. Parlem
sobretot d’aspectes acadèmics, de lleure, relacionats amb el món laboral i l’ocupació,
recursos municipals i de salut, etc.

És una proposta que permet dinamitzar l’alumnat dels centres de secundària, tant dins
com fora de l’espai acadèmic, amb l’objectiu d’aconseguir la participació activa, la vivència
personal i la implicació de les persones joves en la vida quotidiana, dins i fora de l’àmbit
educatiu. Pretenem abordar la millora en les seves competències socials, la seva relació
amb la ciutadania com a ciutadans/es, l’autonomia i iniciativa personal i promoure eines
per tal que puguin recollir tota la informació necessària i valorar, de manera autònoma, a
l’hora de prendre decisions rellevants per a elles i ells.

Entenem que aquests aspectes ja formen part del currículum, com a mínim ocult, dels
mateixos centres però creiem que tant el PUNT JOVE a les hores del pati i les dinàmiques i
tallers de FILANT PRIM dins de l’aula poden esdevenir una gran oportunitat, partint del fet
que la tècnica de joventut és una professional que té un coneixement més ampli de la
informació juvenil i, al mateix temps, compta amb un rol de referent amb les persones
joves que fa que es generin unes connexions i dinàmiques diferents.
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Persona
Laura Vidal

Càrrec
Tècnica de Joventut
Comarcal

@

Mòbil

joventutcomarcal@ripolles.cat

972 703 211

Anna Viñas

Tècnica de Joventut Aj. Ripoll

joventut@ajripoll.cat

630 785 704

Neus Bosch

Tècnica compartida Vall Ter

joventutvter@ripolles.cat

634 764 448

joventutvfreser@ripolles.cat

634 764 449

Carina Jové

Tècnica compartida Vall
Freser
Tècnica de St. Joan

centrecivic@santjoandelesabadesses.co

Abadesses

m

Albert López

Informador juvenil

oficinajove@ripolles.cat

Isabel Gómez

Referent d’Ocupació Juvenil

garantiajuvenil@ripolles.cat

Anna Julvé

972 722 357
972 700 717
625 434 767
634 764 446
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“Connectant Consciències” és un cicle transformatiu, és a dir, una
formació extensa que requereix una inversió d’hores i que compta amb un
acompanyament per part de diferents professionals en el procés
d’aprenentatge i experimentació dels i les assistents. Concretament,
consta d’un total de 16 hores organitzades en 8 mòduls de 2 hores
cadascun.
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OBJECTIUS
•
•
•

CONNECTANT

Comprendre com es configura la pròpia identitat.
Conèixer els diferents processos de construcció identitària.
Aproximar-nos al funcionament dels clans i de la pressió grupal.

CONSCIÈNCIES

CONTINGUTS
•
•
•

Identificació dels trets identitaris propis
Rols identitaris múltiples
Rols grupals

METODOLOGIA
Flexibilitat: Les activitats es reajusten contínuament interpretant el ritme, les necessitats i el
funcionament de cada grup.
Motivació: La utilització de tècniques i estratègies innovadores busquen la necessària motivació
de les persones participants a les activitats.
Participació: Totes les estratègies utilitzades comporten una participació activa i constant situant
els i les participants com a agents actius en el cicle transformatiu.
Autoconeixement: La presa de consciència de cada persona és el punt de partida per iniciar un
procés de transformació social.

PERSONES DESTINATÀRIES

DURADA

Professorat dels centres educatius

2 hores
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MATERIAL NECESSARI
Ens posarem en contacte abans
de realitzar la sessió per
informar.

OBJECTIUS
•
•
•

Comprendre el rol de les emocions en les relacions socials.
Visibilitzar com la intel·ligència emocional de les persones és motor per a
la presa de decisions i conductes derivades.
Identificar quines emocions ens mouen en diferents circumstàncies.

CONNECTANT
CONSCIÈNCIES

CONTINGUTS
•
•
•

Intel·ligència emocional.
Connexió amb les pròpies emocions.
Reflexió entorn de la classificació de les emocions

METODOLOGIA
Flexibilitat: Les activitats es reajusten contínuament interpretant el ritme, les necessitats i el
funcionament de cada grup.
Motivació: La utilització de tècniques i estratègies innovadores busquen la necessària motivació
de les persones participants a les activitats.
Participació: Totes les estratègies utilitzades comporten una participació activa i constant situant
els i les participants com a agents actius en el cicle transformatiu.
Autoconeixement: La presa de consciència de cada persona és el punt de partida per iniciar un
procés de transformació social.

PERSONES DESTINATÀRIES

DURADA

Professorat dels centres educatius

2 hores
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MATERIAL NECESSARI
Ens posarem en contacte abans
de realitzar la sessió per
informar.

OBJECTIUS
•

CONNECTANT

Prendre consciència del funcionament del paradigma de la dualitat.
CONSCIÈNCIES

CONTINGUTS
•
•

Dualitat i prejudicis
Dualitat i identitats socials

METODOLOGIA
Flexibilitat: Les activitats es reajusten contínuament interpretant el ritme, les necessitats i el
funcionament de cada grup.
Motivació: La utilització de tècniques i estratègies innovadores busquen la necessària motivació
de les persones participants a les activitats.
Participació: Totes les estratègies utilitzades comporten una participació activa i constant situant
els i les participants com a agents actius en el cicle transformatiu.
Autoconeixement: La presa de consciència de cada persona és el punt de partida per iniciar un
procés de transformació social.

PERSONES DESTINATÀRIES

DURADA

MATERIAL NECESSARI

Professorat dels centres educatius

2 hores

Ens posarem en contacte abans de
realitzar la sessió per informar.
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OBJECTIUS
•

Identificar el funcionament de les dinàmiques socials en relació al principi
de pertinença i reconeixement.

CONNECTANT
CONSCIÈNCIES

CONTINGUTS
•
•
•

Principi de pertinença i reconeixement.
Afectació del principi a les identitats socials
Pressió grupal i mecanismes que generen inclusió i exclusió social.

METODOLOGIA
Flexibilitat: Les activitats es reajusten contínuament interpretant el ritme, les necessitats i el
funcionament de cada grup.
Motivació: La utilització de tècniques i estratègies innovadores busquen la necessària motivació
de les persones participants a les activitats.
Participació: Totes les estratègies utilitzades comporten una participació activa i constant situant
els i les participants com a agents actius en el cicle transformatiu.
Autoconeixement: La presa de consciència de cada persona és el punt de partida per iniciar un
procés de transformació social.

PERSONES DESTINATÀRIES

DURADA

MATERIAL NECESSARI

Professorat dels centres educatius

2 hores

Ens posarem en contacte abans de
realitzar la sessió per informar.
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OBJECTIUS
•

Identificar el funcionament de les dinàmiques socials en relació al
principi de l’equilibri.

CONNECTANT
CONSCIÈNCIES

CONTINGUTS
•
•
•

Principi de l’equilibri.
Exemples de casos quotidians on es pot veure afectat.
Relació del principi de l’equilibri en relació a les identitats socials.

METODOLOGIA
Flexibilitat: Les activitats es reajusten contínuament interpretant el ritme, les necessitats i el
funcionament de cada grup.
Motivació: La utilització de tècniques i estratègies innovadores busquen la necessària motivació
de les persones participants a les activitats.
Participació: Totes les estratègies utilitzades comporten una participació activa i constant situant
els i les participants com a agents actius en el cicle transformatiu.
Autoconeixement: La presa de consciència de cada persona és el punt de partida per iniciar un
procés de transformació social.

PERSONES DESTINATÀRIES

DURADA

Professorat dels centres educatius

2 hores
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MATERIAL NECESSARI
Ens posarem en contacte abans
de realitzar la sessió per
informar.

OBJECTIUS

CONNECTANT

Identificar el funcionament de les dinàmiques socials en relació al principi
de jerarquia i antiguitat.

•

CONSCIÈNCIES

CONTINGUTS
•
•
•

Principi de jerarquia i antiguitat.
Exemples de casos quotidians on el principi entra en disfunció.
Afectació del principi de jerarquia a les identitats socials.

METODOLOGIA
Flexibilitat: Les activitats es reajusten contínuament interpretant el ritme, les necessitats i el
funcionament de cada grup.
Motivació: La utilització de tècniques i estratègies innovadores busquen la necessària motivació
de les persones participants a les activitats.
Participació: Totes les estratègies utilitzades comporten una participació activa i constant situant
els i les participants com a agents actius en el cicle transformatiu.
Autoconeixement: La presa de consciència de cada persona és el punt de partida per iniciar un
procés de transformació social.

PERSONES DESTINATÀRIES

DURADA

MATERIAL NECESSARI

Professorat dels centres educatius

2 hores

Ens posarem en contacte abans
de realitzar la sessió per
informar.
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OBJECTIUS
•

CONNECTANT

Identificar la socialització de la violència en la vida diària i com pot
influir en les relacions socials.

CONSCIÈNCIES

CONTINGUTS
•
•
•

Socialització de la violència.
Tipus de violències.
Exemples quotidians on la violència es converteix en un mètode per resoldre conflictes.

METODOLOGIA
Flexibilitat: Les activitats es reajusten contínuament interpretant el ritme, les necessitats i el
funcionament de cada grup.
Motivació: La utilització de tècniques i estratègies innovadores busquen la necessària motivació
de les persones participants a les activitats.
Participació: Totes les estratègies utilitzades comporten una participació activa i constant situant
els i les participants com a agents actius en el cicle transformatiu.
Autoconeixement: La presa de consciència de cada persona és el punt de partida per iniciar un
procés de transformació social.

PERSONES DESTINATÀRIES

DURADA

MATERIAL NECESSARI

Professorat dels centres educatius

2 hores

Ens posarem en contacte abans de
realitzar la sessió per informar.
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OBJECTIUS
•
•

Consolidar els aprenentatges significatius realitzats al llarg de les
sessions anteriors.
Oferir un marc teòric per racionalitzar les experiències viscudes durant
les diferents dinàmiques.

CONNECTANT
CONSCIÈNCIES

CONTINGUTS
•

Marc teòric del Pla MIC sobre:
o La construcció identitària
o La gestió de les emocions
o El paradigma de la dualitat
o Les disfuncions sistèmiques (principis de pertinença, equilibri i jerarquia)
o La socialització de la violència

METODOLOGIA
Flexibilitat: Les activitats es reajusten contínuament interpretant el ritme, les necessitats i el
funcionament de cada grup.
Motivació: La utilització de tècniques i estratègies innovadores busquen la necessària motivació
de les persones participants a les activitats.
Participació: Totes les estratègies utilitzades comporten una participació activa i constant
situant els i les participants com a agents actius en el cicle transformatiu.
Autoconeixement: La presa de consciència de cada persona és el punt de partida per iniciar un
procés de transformació social.

PERSONES DESTINATÀRIES

DURADA

Professorat dels centres educatius

2 hores
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MATERIAL NECESSARI
Ens posarem en contacte abans
de realitzar la sessió per
informar.

En el moment en què s’acordi el calendari per a realitzar el cicle transformatiu, les persones de
contacte del centre educatiu rebran les instruccions relatives a cada dinàmica amb el temps
suficient per a preparar-les (espai, material necessari i altres tipus d’instruccions).
En tractar-se de dinàmiques vivencials, és imprescindible que els i les participants tinguin la
informació justa abans d’experimentar-les. Altrament, es podria alterar el seu procés
d’aprenentatge.

Persona
Núria Riera
Alicia Mesas

Càrrec

@

Coordinadora de l’Àrea de Ciutadania
del Consorci de Benestar Social
Psicòloga de l’Àrea de Ciutadania del
Consorci de Benestar Social

Ariadna

Tècnica comunitària del Consorci de

Abascal

Benestar Social del Ripollès

Eduard Marco

Tècnic comunitari del Consorci de
Benestar Social del Ripollès
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Mòbil

ciutadania@ripolles.cat

606 850 198

planificacio@ripolles.cat

682 85 53 44

ciutadania4@ripolles.cat

609 10 41 13

ciutadania1@ripolles.cat

682 61 94 82

ACORD DE COMPROMÍS
L’equip que forma part del projecte Baobab’s i el centre educatiu ___________________, signen
aquest acord de compromís recíproc establint una col·laboració mútua per assolir els objectius que
marca el projecte i els deures per totes les dues parts.
1. Deures del tutor/a
El tutor/a del grup classe es compromet a assistir a totes les dinàmiques i col·laborar activament amb
el seu desenvolupament, així com fer un treball previ o a posteriori d’aquesta, sempre que sigui
necessari.
Informar a l’equip del projecte Baobab’s de qualsevol tipus de canvi de dates o de la persona de
contacte, per tal de poder facilitar la feina als tècnics designats.
Fer una valoració de totes les dinàmiques amb les professionals del Baobab’s, per tal que facin un
informe final on es recullin les diferents valoracions.
2. Deures de l’equip del projecte Baobab’s
Realitzar les dinàmiques que s’ofereixen en el projecte amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat al
centre i, respectant les normes de funcionament, seguretat i higiene reglamentàries.
Donar tota la informació a l’equip de Direcció, coordinador/a pedagògic o bé a la persona que sigui
designada pel seu seguiment en el centre.
Facilitar la informació sobre el funcionament de les dinàmiques.
Guardar confidencialitat respecte les informacions i dades que rebi i obtingui l’equip, per raó de la
dinàmica que es portin a terme o de les relacions que se’n derivin.
Fer una valoració de totes les dinàmiques amb la persona designada o bé el tutor/a, per poder fer un
informe final i retornar-lo pel proper curs escolar.
3. Període
La vigència de l’esmentat compromís és des de l’inici del curs escolar 2021-2022.
Per a la deguda constància d’allò convingut, i en prova de conformitat, les parts signen aquest
document, en data i lloc indicats.

Sr./Sra. _______________________

Sr./Sra. ___________________

Càrrec ________________________

Càrrec ____________________

(Signatura i segell del centre)
servei)

(Signatura i segell de la institució o
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