
 

 

  

 

Un Projecte educatiu d’Educació per a l’Acció Crítica – EdPAC. 

Entitat especialitzada en el treball educatiu en els àmbits de Salut i Consum Jove.  

Des de 2004 som entitat pionera en treball educatiu i crític sobre les Pantalles i els seus 

usos. 
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Educació per a l’Acció Crítica – EdPAC és una entitat especialitzada en el treball educatiu 

en els àmbits de Salut i Consum Jove. Des de 2004 som entitat pionera en treball educatiu i 

crític sobre les “Pantalles” (mòbil, e-xarxes socials, xats...) i els seus usos. 

A partir de mètodes pedagògics participatius, creatius i alternatius, realitzem intervencions 

educatives, formacions i materials didàctics. Treballem des de les pràctiques quotidianes i 

el context local, per a entendre les situacions globals i estructurals, aplicant una perspectiva 

crítica i de gènere. 

Per a més informació, us convidem a conèixer la nostra entitat o visitar la nostra pàgina 

web: edpac.cat 

 

 

PANTALLES (mòbils, xats, e-xarxes socials, tauletes, ordinadors...) i ADOLESCÈNCIA s’han 

convertit en conceptes... INDISSOCIABLES? 

L’aprenentatge de les relacions interpersonals i la construcció de la pròpia identitat són 

clau durant l’adolescència. La interacció entre aquests esdeveniments i l’ús intensiu de les 

pantalles ha modificat les relacions entre els i les adolescents i ha fet aflorar un seguit de 

reptes per a la comunitat educativa. 

La connectivitat permanent, el presumpte anonimat o la despersonalització a través de les 

pantalles ha propiciat un nou espai en el que la violència masclista pot quedar impune, 

oculta o silenciada. En conseqüència es fa necessari dotar als i les adolescents així com 

també al conjunt de la comunitat educativa d’eines per a la seva prevenció i abordatge. 
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A través d’un procés participatiu i comunitari aquesta proposta ofereix eines per a la 

prevenció i l’abordatge de la violència masclista als centres d’ensenyament de secundària. 

De forma propera i responent a la realitat dels i les adolescents, partint de les seves 

pròpies experiències així com de la seva capacitat d'acció i incidència, es potencien 

relacions sanes i lliures de violència. Reconeixent els i les adolescents com a agents actius 

de les seves pròpies vides i de la comunitat. 

 

 

 

Un espai de discussió i reflexió organitzat en el que els i les adolescents esdevenen 

subjecte actiu de transformació. Aquest procés col·lectiu pretén activar la sensibilització de 

l’alumnat participant per a que pugui, posteriorment, confeccionar materials i idearis que 

esdevinguin preventius i de referència per a la resta de joves de l’institut i el municipi. A la 

vegada, el projecte vol donar resposta a les necessitats reals del conjunt de la comunitat 

educativa, creant espais de reflexió per l’aprenentatge crític i dotant d’informació i eines 

útils a professorat i famílies.  

 

 

El projecte es realitza a centres d’educació secundària, amb l’alumnat de 3r d’ESO i el 

conjunt de la comunitat educativa de l’institut.  

La intervenció s’estructura en quatre fases amb una durada total d’un trimestre escolar. Les 

activitats i sessions es programen adaptant-se al funcionament habitual dels centres. 
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El projecte té com a finalitat l’edició d’un material gràfic per la prevenció i l’abordatge de les 

violències masclistes a través de les pantalles. Aquest instrument inclou el contingut 

treballat i acordat pels i les adolescents participants al llarg de tot el procés educatiu.  

El projecte consta de quatre fases en les que es realitzen diverses activitats educatives i de 

discussió, algunes d'assistència i participació obligatòria per a tot l'alumnat i d'altres de 

participació voluntària a través de la creació d’un grup promotor. El grup promotor dinamitza 

la reflexió col·lectiva i treballa per a assolir acords i criteris a l’hora d'abordar i prevenir 

pràctiques de violència masclista a través de les pantalles, realitzant un retorn constant 

amb els grups-classe.  

Al llarg de tota la intervenció i en totes les activitats, hi ha una educadora de referència que 

acompanya i guia a l’alumnat en tot el procés, coordina l'equip d'educadores i es coordina 

amb el centre educatiu per a totes les qüestions necessàries. 

Paral·lelament a aquest procés, es realitza un taller sobre violències masclistes a través de 

les pantalles per a famílies i una activitat formativa sobre prevenció i abordatge de la 

temàtica en el marc dels instituts per a professorat.  

 

 Fomentar la prevenció de pràctiques abusives i masclistes en les pantalles. 

 Promoure relacions sanes i igualitàries. 

 Potenciar referencialitats positives, enriquidores i sanes dins el grup d’iguals.  

 Augmentar la cohesió social a través d’un procés participatiu i comunitari 

implicant els diferents agents educatius dels instituts de secundària. 

 Apoderar els i les adolescents com a subjecte actiu i protagonistes del 

projecte educatiu. 

 Dotar d’eines i recursos als diferents agents de la comunitat educativa per 

abordar situacions de violència masclista a través de les pantalles durant 

l’adolescència. 
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http://edpac.cat              projectes@edpac.cat            Tel. 93 319 17 46 

http://edpac.cat/
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