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Resum 

A Europa, un de cada cinc menors és víctima d'abús sexual i les Illes Balears 

no són cap excepció respecte a aquesta proporció. Nombrosos retalls de 

premsa mostren casos d'abús sexual infantil (ASI) a les Illes. Per lluitar contra 

aquest fet, nombroses organitzacions, entitats, programes i fundacions 

treballen per poder reduir el nombre de casos d'ASI mitjançant la detecció i si 

escau, la intervenció. Això no obstant, una de les millors formes d'aturar l'ASI 

és prevenir-lo. Per aquest motiu, aquestes organitzacions o entitats com 

Convivèxit, RANA, ATURA'T, etc. posen l’accent en la necessitat de millorar 

l'educació afectivo-sexual dels adolescents, així com formar a docents i famílies 

per esser més competents a l'hora d’identificar possibles casos d’ASI i conèixer 

els indicadors relacionats. Per tant, aquest treball recull dades sobre el nombre 

de casos d'ASI detectats a les Illes Balears durant els darrers anys, per a 

justificar la proposta d'intervenció educativa a un centre de secundària que es 

presenta. La proposta consisteix en tallers, recursos i xerrades dirigides tant a 

alumnes com a famílies; recursos de formació per al professorat i una ampliació 

del currículum de Biologia i Geologia pel que fa a la sexualitat. L'objectiu 

general de la proposta és millorar l'educació afectivo-sexual dels adolescents 

amb la finalitat de prevenir els casos d'ASI. 

Paraules clau: Abús sexual infanti, adolescents, educació afectivo sexual, prevenció. 

Abstract 

In Europe, one in five minors have been victim of sexual abuse, and the 

Balearic Islands are no exception in relation to this proportion. Numerous press 

clippings show cases of child sexual abuse (CSA) in the Islands. To combat this 

fact, numerous organizations, entities, programs and foundations work to 

reduce the number CSA cases by their detection and, if appropriate, 

intervention. However, one of the best ways to stop CSA is to prevent it. For this 

reason, these organizations or entities such as Convivèxit, RANA, ATURA'T, 

etc. encourage the need to improve the sexual-affective education, as well as 

instruct teachers and families to be more competent when it comes to 
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identifying CSA cases and its indicators. Therefore, this work collects data on 

the number of detectec CSA cases in the Balearic Islands during the last years, 

in order to justify the proposal of educational intervention in a secondary school 

that is presented. The proposal consists on the realization of workshops, 

resources and talks addressed to students and families, training resources for 

teachers and an extension of the Biology and Geology curriculum in relation to 

sexuality. The general objective of the proposal is to improve the affective-

sexual education of adolescents in order to prevent the CSA cases. 

Key words: Child sexual abuse, sexual-affective education, teenagers, 

prevention.  
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1. Introducció i objectius. 

 

El tema del present TFM és l´anàlisi de l´educació afectivo-sexual que es 

contempla actualment al currículum d´ESO, així com dels reptes que ha 

d’afrontar aquesta tenint en compte els comportaments sexuals dels 

adolescents i les influències i perills que els envolten. També es considera la 

necessitat d´ampliar els continguts que s´ofereixen actualment als alumnes en 

aquesta àrea als centres de secundària, tant pel que fa al currículum de 

Biologia i Geologia com als tallers o activitats d’educació sexual que es 

realitzen, la qual es justifica mitjançant la proposta que es presenta.  

L’objectiu principal d’aquesta proposta és ajudar a un bon desenvolupament 

sexual dels alumnes i evitar comportaments sexuals problemàtics o abusius, 

alhora que també es vol prevenir l’abús sexual infantil (ASI) i l’explotació 

sexual. A més a més, també té com a finalitat sensibilitzar a adolescents, 

professors, families i personal no docent dels centres sobre la problemàtica que 

hi ha a les Balears respecte a aquest tipus d’abusos. 

2. Estat de la qüestió. 

 

 2.1. Situació general. 

 

El mes de setembre de 2015 l’ONU va aprovar l’Agenda per al 

Desenvolupament Sostenible 2030, la qual va entrar en rigor l’1 de gener de 

2016. Els seus objectius de desenvolupament sostenible (ODS), fites i 

indicadors globals, pretenen, d’acord amb el que no s’ha aconseguit fins ara, 

els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (Assemblea General de Nacions 

Unides, 2015). 

L’Agenda 2030 a l’estat espanyol es va fixar mitjançant un document a partir 

d’unes recomanacions prèvies establertes pel comitè espanyol i OXFAM 

Intermón (2016). Això no obstant, l’avanç pel que fa a la implementació dels 
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reptes a Espanya ha estat pràcticament nul, ja que requereix  compromís 

global, voluntat política i compromís social, entre altres. 

Ara parlant de les Illes Balears, es va comptar amb un marc formatiu sobre 

l’Agenda 2030 per a la realització del II Pla Director de Cooperació. Això no 

obstant, encara fa falta molta feina per fixar els ODS, els quals tenen entre les 

seves finalitats poder arribar de manera transversal a totes les àrees (GIFES et. 

al., 2017). 

En aquest treball es presentaran dades referents a un d’aquests ODS, ja que 

està relacionat amb el tema principal que es treballarà, l’educació afectivo-

sexual per evitar situacions d’abús en aquest context. L’ODS en qüestió és el 3, 

salut i benestar, que entre altres finalitats, té assegurar la salut mental i el 

benestar de les persones. Malgrat que aquest sigui l’ODS amb una relació més 

propera al tema tractat en aquest treball, cal esmentar que els ODS en general 

estan relacionats i per tant l’abús sexual també es podria tractar dins l’ODS 13, 

ja que tracta la protecció. 

Seguidament s’exposen una sèrie de dades relacionades directament amb 

l’ODS 3, salut i benestar. Concretament, les que fan referència als 

comportaments sexuals dels adolescents i els abusos sexuals infantils.  

Primerament, cal esmentar que els adolescents d’avui en dia tenen la seva 

primera relació sexual al voltant dels 15 anys, on els homes tenen més 

experiències sexuals de diferents tipus i més parelles que les dones (González, 

V., s.d.). 

A les Illes Balears, es disposa del servei de PalmaJove, un punt al qual els 

joves hi poden acudir per obtenir informació de manera segura, confidencial i 

personalitzada sobre temes de sexualitat. De fet, l’any 2017 el servei de 

PalmaJove en general va rebre més de 300.000 visites a la seva plana web i 

més 10.000 joves de forma directa, dels quals 466 demanaren informació 

relacionada amb l’Àrea de Salut Afectivo-sexual (PalmaJove, 2018). Dins 

aquesta àrea, les dones són les que més utilitzen el programa (63,73%) entre 

16 i 20 anys amb estudis secundaris (46,63%). A més a més, les temàtiques 
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sobre les quals es va demanar més informació varen ser: mètodes 

anticonceptius (125 consultes), afectivo-sexual (66 consultes) i enfermetats de 

transmissió sexual o infeccions (56 consultes). 

 

Figura 1. Població de 15 a 18 anys que va emprar preservatiu en la darrera relació sexual el 

2014. GIFES et. al., 2017.  

Es pot observar que a les Illes Balears els adolescents empren menys el 

preservatiu a les seves relacions sexuals que la mitjana espanyola. 

 



9 
 

Figura 2. Població menor d’edat víctima de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, 

comparativa dels anys 2015 i 2010. GIFES et. al, 2017.  

A la figura es pot apreciar l’increment dels casos detectats d’abús sexual tant a 

Espanya com a les Illes Balears. Això no obstant, si es tenen en compte les 

proporcions, a Espanya els casos notificats han augmentat al voltant d’un 18%, 

mentre que a les Illes Balears ho han fet al voltant d’un 45%, mostrant un 

augment dels casos notificats a les Illes significativament major que a la resta 

de l’estat.  

Una vegada exposades algunes de les xifres generals pel que fa als abusos 

sexuals infantils, és convenient deixar clar què s’entén per abús sexual a 

menors. Per començar, cal dir que és un dels tipus d’abús més freqüents a 

Europa. A l’hora de classificar-lo com a sexual, es pot donar alguna de les 

següents conductes: violació, tocaments inadequats o exhibicionisme. Per tant, 

si un menor d’edat està involucrat dins alguna d’aquestes conductes, s’està 

parlant d’un abús sexual a menors. En aquests casos, altres conductes també 

s’inclouen dins el concepte d’abús sexual com la producció de material 

pornogràfic on es mostren nins, nines o adolescents; la prostitució infantil i el 

tràfic de menors d’edat amb finalitats d’explotació o turisme sexual. (FAPMI, 

2018) 

 

La proporció amb la qual l’abús sexual a menors es dóna a Europa és de 1 de 

cada 5 menors. Malgrat que aquestes xifres només facin referència a Europa, 

altres estudis realitzats a Estats Units i Canadà mostren resultats similars. 

Aquesta proporció és el resultat de diversos estudis realitzats per equips 

d’investigació europeus, els quals coincideixen amb l’estadística presentada 

per diverses organitzacions, algunes de les quals són UNICEF, l’OMS i l’OIT. 

 

Actualment, aquesta proporció difícilment és exacte, ja que hi ha una sèrie de 

motius pels quals segurament sigui major. Alguns d’ells són: els casos de 

violència sexual que encara ara no s’han denunciat; la diversitat de 

metodologies i objectius a cada un dels estudis que es realitzen; inconvenients 

ètics que suposa entrevistar a menors d’edat; les dades obtingudes en els 
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estudis no són suficientment comparables ni exhaustives; la falta d’eines i 

instruments per part d’alguns menors a l’hora de notificar la violència sexual; 

molts estudis es basen en entrevistes a adults sobre els abusos que han sofert 

durant la seva infància. A més a més dels motius esmentats, també cal 

destacar que un altre motiu pel qual aquesta proporció segurament sigui encara 

major és el fet que a la majora d’estudis només es tenen en compte aquells 

abusos sexuals amb contacte físic, quan la captació de menors a través de les 

xarxes socials cada vegada és major. 

 

 2.2. Riscs que envolten als adolescents. 

 

Un d’ells és el fet que l’edat a la qual es comencen a tenir relacions sexuals ha 

disminuït amb el pas del temps i això sembla estar relacionat amb la facilitat 

que tenen ara els menors a accedir a continguts pornogràfics a través de la 

tecnologia (Velásquez, J. et. al., 2008). L’increment del consum de pornografia 

arreu del món és un fet inquietant, estretament relacionat amb l’ASI i 

l’explotació sexual infantil. 

 

De fet, segons l’informe realitzat per l’Oficina de les Nacions Unides contra la 

Droga i el Delicte el 2014 (ONUDD), una de les principals formes d’abús sexual 

a menors és la creació i distribució de pornografia  infantil o l’abús cibernètic 

per aconseguir material amb continguts sexuals. A més a més, també diu que 

entre el 2011 i 2012 s’estima que el material d’abús sexual centrat en menors 

ha augmentat un 70% (La voz de Galicia, 2014). 

 

A través de les noves tecnologies, la transmissió voluntària de material de 

contingut sexual resulta més fàcil. Actualment existeixen conceptes que fan 

referència a aquest tipus de casos, com és el sexting, que prové de la unió 

entre “Sex” i Texting”. Això no obstant, degut a la evolució de les tecnologies 

també s’inclouen dins el sexting fotografies i vídeos de contingut sexual (Inteco 

i PantallasAmigas, 2011).  
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L’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació, juntament amb 

PantallasAmigas, a la seva Guia sobre adolescència i Sexting el 2011, exposa 

que  2 de cada 3 menors d’entre 10 i 16 anys tenen un telèfon mòbil propi. 

Aquestes xifres augmenten amb l’edat de tal manera que un 89,2% dels 

adolescents entre 15 i 16 anys ja tenen telèfon mòbil. A més a més, un 8,1% 

d’aquests menors d’entre 10 i 16 anys amb telèfon mòbil han declarat rebre 

fotografies o vídeos amb algun tipus de connotació sexual. Segurament, 

aquestes xifres augmentarien si també s’hagués tengut en compte els 

missatges de text amb connotacions sexuals.  

 

El problema esdevé quan l’educació sexual que reben els adolescents no és 

suficient com per a preparar-los per aquestes relacions primerenques, 

observant amb preocupació com s’incremententen també els casos 

d’agressions i abusos sexuals perpetrats per adolescents. Al programa 

ATURA’T, programa pioner per l’ avaluació i tractament d’ agressors sexuals 

adolescents a les Illes Balears, han atès 167 menors des de la seva creació el 

2008 (EcoDiario, 2018). Entrevistes i estudis demostren que els alumnes volen 

i necessiten més informació explícita sobre les relacions sexuals (Ceberio, M., 

2018), i no només respecte a les relacions heterosexuals, sinó també de les 

homosexuals. Per aquesta raó, els tallers d’educació sexual que s’imparteixen 

a alguns centres són benvinguts pels alumnes i aquests tenen motivació per 

participar-hi. De fet, els mateixos alumnes troben que són insuficients i que 

voldrien realitzar-ne més.  

 

 2.3. Les xarxes d’explotació. 

 

Aquest fàcil accés a la tecnologia presenta inconvenients més greus que la 

informació errònia o la visió distorsionada del sexe. Les xarxes socials també  

tenen en l’ actualitat un pes molt gran en la captació de menors per a la seva 

explotació sexual. El tràfic de persones és una forma d’esclavitud moderna, un 

delicte contra la seguretat humana i la de l’Estat, ja que és una forma de 

violació dels drets humans (APRAMP, 2017). A més a més de l’explotació 
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laboral, aquest tràfic també pot tenir finalitats d’explotació sexual. Abans 

d’explicar com es realitzen la captació i explotació és important distingir aquests 

dos conceptes:  

 

El primer, la captació, fa referència al transport, trasllat, l’acollida o la recepció 

de persones emprant qualsevol tipus de coacció, engany, abús de poder o la 

concessió/recepció de pagaments o beneficis per obtenir el consentiment d’una 

persona que tengui autoritat sobre l’altra, amb finalitats d’explotació sexual. Per 

tant, si el consentiment s’ha aconseguit mitjançant qualsevol de les accions 

esmentades, no es pot parlar d’ un consentiment real.  

 

El segon, l’ explotació sexual, és una activitat il·legal mitjançant la qual una 

persona és sotmesa de forma violenta a tenir relacions sexuals sense el seu 

consentiment, fet pel qual una tercera persona rep una remuneració econòmica 

(OPS, 2000). 

 

Coneguts els conceptes, com ja s’ha esmentat abans, les noves tecnologies 

han esdevingut eines cada vegada més populars a l’hora de captar i explotar 

menors. Algunes de les xarxes socials més emprades amb aquesta finalitat 

són: Badoo, WhatsApp, Tinder, Facebook o Instagram. Com que aquestes 

xarxes són de les més habituals entre els canals de comunicació dels 

adolescents, qualsevol pot ser susceptible de caure dins alguna de les xarxes 

d’explotació sexual. El risc augmenta com menor sigui el seu control parental. 

Malgrat que les xarxes socials siguin una de les eines principals, cal no deixar 

de banda altres metodologies per captar als menors com poden ser el lover 

boy, on un jove intenta enamorar a les víctimes que pretén captar, o bé els 

sugar daddies, els quals es coneixen com a adults madurs que pretenen 

comprar l’afecte de les víctimes a través de regals o pagant els estudis dels 

menors que pretenen captar (Cantallops, M. A., 2017). 
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 2.3.1. Les xarxes d’explotació a les Illes Balears. 

 

La problemàtica de les xarxes d’explotació està estesa per tot el món, cosa que 

també implica a les Illes Balears. El 2017, es va estimar que 88 menors podrien 

estar implicats en aquestes xarxes d’explotació a les Balears (Cantallops, M. 

A., 2017) ja fossin víctimes, captadors i/o agressors. A més a més, la majoria 

tenien entre 16 i 17 anys, cosa que implica que l’any següent complirien la 

majoria d’edat i per tant quedarien exclosos del servei de protecció de menors. 

 

 2.4. Mesures d’actuació per abordar l’abús sexual infantil (ASI) a les 

Illes Balears. 

 

A Balears existeixen nombroses organitzacions i programes orientats a lluitar 

contra l’ASI. Un dels esforços notables de l’administració els darrers anys ha 

estat establir un protocol d’actuació comú davant els casos de maltractament 

infantil. Seguidament s’especificarà el protocol i algunes de les organitzacions 

que treballen amb ell. 

 2.4.1. El RUMI. 

 

El Registre Unificat del Maltractament Infantil (RUMI) té com a objectiu principal 

registrar totes les notificacions de risc i maltractament infantil. El registre el 

gestiona la Direcció General de Menors i Famílies del Govern de les Illes 

Balears. 

 

Per assegurar que les institucions implicades en la lluita contra el 

maltractament es coordinin de forma eficaç es va crear el protocol 

interdisciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil a les Illes 

Balears.  

 

Per seguir aquest protocol s’han de seguir quatre fases: detecció i notificació, 

avaluació, tractament i seguiment.  
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Mitjançant les dues següents figures es representa de forma esquemàtica el 

recorregut que s’ha de seguir a les dues primeres fases del protocol: detecció i 

notificació i avaluació: 

 
Figura 3. Esquema sobre la detecció i notificació en cas de sospita de maltractament infantil. 

(RUMI, 2009). 

Qualsevol persona o entitat que sospiti de que hi ha maltractament infantil ho 

ha de notificar a través del full de registre creat per tal efecte als serveis 

socials, on segons els indicadors assenyalats al full de registre es classificarà 

aquesta sospita com a greu o moderada/lleu. 
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Figura 4. Esquema sobre l’avaluació de les notificacions de maltractament infantil. (RUMI, 
2009) 
 

Es pot observar que hi ha dues vies d’avaluació depenent de la gravetat del 

maltractament. En el cas de l’abús sexual, es classifica com a greu i per tant es 

deriva al Servei de protecció de menors, qui avalua la credibilitat del testimoni 

de la víctima a la Unitat de Valoració d’ abús sexual infantil (UVASI) i la 

necessitat de tractament terapèutic.  

 

Aquest tractament terapèutic específic per a víctimes d’ASI s’ofereix des del 

Servei d’Infància i Família de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) pels 

menors de famílies amb expedient obert a protecció de menors i des de la 

Unitat de Tractament d’Abús sexual Infantil (UTASI) de la Direcció General de 

Menors i Families del Govern Balear, per els menors de families protectores.  
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  2.4.1.1. El RUMI en l’àmbit educatiu. 

 

L’àmbit educatiu és el context en els que els menors passen gran part del seu 

dia. Això vol dir que els docents tenen un contacte diari i pròxim amb els 

menors, cosa que els permet observar i conèixer el seu desenvolupament 

social, emocional, cognitiu, etc.  

 

Per la mateixa raó, un dels objectius principals dels dels responsables de la 

lluita contra l’ASI és fomentar programes de prevenció destinats al conjunt de la 

comunitat educativa. Un altre dels objectius principals és detectar possibles 

situacions d’abús sexual, tant les que puguin estar succeint dins el centre 

educatiu com les que puguin estar patint els alumnes a altres àmbits.   

 

En el cas que un docent detecti o sospiti d’algun cas d’abús sexual ha de seguir 

les passes esmentades al protocol anterior. Per facilitar la detecció d’aquests 

casos, a les següents figures es mostren una sèrie d’indicadors classificats en 

físics i de conducta del menor i també en la conducta del cuidador/a. Aquests 

indicadors poden significar que el menor ha sofert qualque tipus d’abús sexual: 

 

 
Figura 5. Indicadors físics per sospitar que un menor ha estat víctima d’abusos sexuals. 
Le Boeuf i Claire M. (1982) 
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Figura 6. Indicadors de conducta per sospitar que un menor ha estat víctima d’abusos 
sexuals. Le Boeuf i Claire M. (1982) 

 

 
Figura 7. Indicadors de conducta del cuidador/a del menor per sospitar que aquest ha 
estat víctima d’abús sexual. Le Boeuf i Claire M. (1982) 
 

A part d’aquests indicadors específics d’abús sexual infantil els docents han 

d’estar familiaritzats amb els indicadors propis de situacions de maltractament, 

que s’exposen a continuació, extrets de la Guia per a la detecció i notificació 
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del maltracte infantil, elaborada per la Direcció General de Menors i Familia 

(s.d.):  

 

 

 Arriba a escola sense berenar. 

 Demana menjar als companys. 

 Duu sempre la mateixa roba. 

 La roba és inadequada a les condicions climatològiques. La higiene 

i conservació de la roba són deficients. 

 Presenta ferides, cops o cremades de manera freqüent. 

 Es mostra cansat dins classe. 

 Plora a classe sense cap motiu aparent. 

 Arriba cansat a l’escola. 

 Evita parlar de la seva família i/o d’ell mateix. 

 No vol tornar a casa. 

 Depenent de la seva edat, els pares no el van a cercar a l’escola. 

 No controla els esfínters. 

 S’aïlla durant l’esplai. 

 Falta a classe, arriba tard o bé es fuga. 

 Presenta canvis bruscs en el seu rendiment escolar. 

 Presenta dificultats d’aprenentatge. 

 Presenta problemes d’atenció o concentració, sembla absent. 

 És agressiu amb els companys o el material. 

 

 2.4.2. UTASI. 

 

La Unitat Terapèutica d’Abús Sexual Infantil  és una unitat dependent de la 

Direcció General de Menors i Famílies del Govern de les Illes Balears. La 

seva tasca principal és oferir una atenció especialitzada a les víctimes 

d’abús sexual menors de 18 anys així com a les seves famílies. L’accés a 

la UTASI es realitza per derivació de la Unitat de Valoració de l’Abús 
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Sexual Infantil (UVASI) de l’Institut Mallorquí d’Assumptes Socials (IMAS) 

del Consell de Mallorca. 

 

Aquest espai terapèutic que ofereix la UTASI pretèn explorar la 

repercussió de l’abús damunt la víctima i la seva família i també oferir 

ajuda psicoterapèutica o psicoeducativa per abordar tots els aspectes 

afectats negativament per l’experiència abusiva. La finalitat principal d’ 

aquest tipus d’ajuda és potenciar la capacitat de resiliència dels menors i 

familiars per així reparar l’impacte generat. 

 

A més a més, la UTASI també ofereix formació per millorar la prevenció de 

l’ASI. Aquesta formació es realitza a través de tallers i xerrades 

informatives a professionals i familiars. Els eixos que es tracten respecte a 

l’ASI són els següents: 

 

1. Proporcionar coneixements i habilitats que els permetin prevenir 

situacions de risc d’ASI. 

2. Promoure actituds protectores que puguin transmetre als nins i nines. 

3. Facilitar l’adquisició d’habilitats orientades a la detecció precoç de l’ASI. 

4. Promoure actituds i respostes orientades a disminuir l’impacte derivat 

de la revelació de l’ASI i del fet en si mateix (en cas que es produeixi). 

5. Fer conèixer els protocols i els circuits de notificació, avaluació i, si 

escau, tractament de l’ASI. 

 

Els continguts que tracten per seguir els eixos anteriors són: 

 

 Què entenem per abús sexual infantil. Mites i falses creences. 

 Paper de les persones adultes en la prevenció. 

 Com ensenyar als menors a protegir-se de l’abús. 

 Com identificar si un menor està patint abús sexual infantil. 

 Com actuar davant la sospita i/o la revelació d’abús sexual infantil. 
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L’accés a aquest tipus de tallers/xerrades es fa a través d’una sol·licitud. 

La duració aproximada és de 2h, al mateix servei o al local que disposi 

l’entitat que ho sol·licita. 

 

 2.4.3. ATURA’T. 

 

Aquest programa fou establert per la Direcció General de Menors i Famílies del 

Govern de les Illes Balears al 2008. El servei que ofereix està especialitzat en 

l’avaluació i el tractament dels adolescents que han comès alguna agressió 

sexual (BOIB nº111 del 29 juliol, 2008, Ordre 14676). 

 

L’avaluació es realitza per mitjà de tècnics que recullen informació a través 

d’entrevistes al menor, les seves famílies i també a través de fonts externes 

com els serveis socials o els centres educatius. La forma en què es valida és 

mitjançant el model AIM2 Model of Initial Assessment (Print, et. al., 2007). 

Aquest model permet elaborar un perfil per identificar els factors protectors i de 

risc que facilitaran el disseny d’una intervenció posterior. La intervenció 

terapèutica del programa ATURA’T es recolza en investigacions d’autors 

especialistes en aquesta matèria com Finkelhor (1984), Marshall & Barbarie 

(1990), Hall & Hirschman (1992), Smets & Cebula (1988) i Ward & Siegert 

(2002).  

 

L’objectiu final de les intervencions d’aquest programa és que els adolescents  

adquireixin habilitats i actituds apropiades per dur a terme un estil de vida 

satisfactori i sense reincidències.  

 

Una vegada conegut el programa i els seus objectius, és adient mostrar les 

dades recollides per aquest programa, per així poder exemplificar la gravetat de 

l’abús sexual a menors a Espanya. La següent taula mostra el nombre de 

casos atesos pel programa ATURA’T els darrers anys: 
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CASOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

En 
intervención 

18 23 24 25 20 27 34 
  

57 58 

Taula 1. Nombre de casos d’ASI detectats pel programa ATURA’T durant els darrers anys. 
(ATURA’T, 2016) 
 

Com es pot observar a la taula, el nombre de casos tendeix a augmentar de 

manera progressiva al llarg dels anys.  

 

Una altra dada que cal destacar és el fet que la gran majoria dels adolescents 

atesos pel programa són de nacionalitat espanyola. Es pot apreciar a la 

següent figura: 

 
Figura 8. País d’origen dels adolescents atesos al programa ATURA’T. (ATURA’T, 2016) 
 

Per acabar amb les dades recollides per aquest programa, es mostrarà a la 

següent figura les edats a les quals els adolescents han comès qualque tipus 

d’agressió sexual: 
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Figura 9. Edat a la qual els adolescents han comès la primera agressió sexual. (ATURA’T, 

2016) 

 

El 2016, un 72% dels adolescents atesos ja havien presentat qualque tipus de 

conducta sexual abusiva abans dels 16 anys. Aquestes dades ajudaran a saber 

en quins rangs d’edat és més necessari aplicar mesures de prevenció. 

 

 2.4.4. La fundació RANA. 

 

La fundació RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados) va néixer el 2005 amb 

l’objectiu de prevenir i erradicar l’abús sexual infantil a la nostra societat. El seu 

treball consisteix a realitzar tallers, xerrades informatives, contacontes i també 

ofereix atenció als adults que han estat víctimes d’ASI a la seva infància o 

adolescència. De tots es coneguda la seva campanya “Jo sóc RANA”, que 

tracta de sensibilitzar la societat balear i prevenir l’ASI. (RANA, 2018). 

 

Aquesta fundació va realitzar un estudi el 2011 per estudiar la prevalença de 

l’abús sexual infantil en els joves universitaris menors de 30 anys de la UIB. Els 

seus resultats foren que un 11,9% dels participants havien estat víctima de 

qualque tipus d’abús sexual amb contacte físic. A més a més, un 77% 

d’aquests havia estat víctima abans dels 13 anys i la resta entre els 13 i els 18 
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anys. Per acabar, cal dir que la proporció de dones víctimes d’ASI era major 

que la d’homes. Aquest darrer fet es pot observar a la següent taula: 

 
Taula 2. Població víctima d’ASI a l’estudi de la prevalença d’ASI a la UIB, distingint entre 

homes i dones. (RANA, 2011). 

 

 2.4.5. Convivèxit. 

 

L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (ICEE) és un òrgan de caràcter 

consultiu que té com a finalitat la millora de la convivència escolar a les Illes 

Balears. Els objectius principals d’aquest òrgan són: 

 

- Prevenir i fomentar la convivència positiva. 

- Assessorar a la comunitat educativa en cas de conflictes. 

- Coordinar-se amb institucions i entitats que treballen la convivència. 

- Comunicar i difondre informació i recursos per a la millora de la 

convivència. 

- Elaborar i difondre normativa referent a convivència. 

- Avaluar la convivència escolar a les Illes Balears. 

 

Les dades recollides per aquest òrgan engloben una gran varietat de 

demandes realitzades per pares, centres, docents, etc., entre les quals es troba 

l’abús sexual. A la següent figura es mostren els principals motius de les 

demandes ateses per l’ICEE: 
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Figura 10. Motiu inicial de les demandes a l’ICEE durant el curs 2016-2017. (Escoda et. al., 

2017) 

 

Com es pot apreciar a la figura, el principal motiu de les demandes és molt 

divers. Pel que fa als casos relacionats amb l’abús sexual, el curs 16-17, es 

varen atendre 8 casos: 5 a primària i 3 a infantil.  A secundària no es va 

atendre cap cas. Això pot ser degut al fet que no s’han detectat o que no s’han 

donat, essent aquesta primera raó la més probable segons la seva directora 

Marta Escoda (Escoda, M., 2017). 

 

Amb la finalitat d’augmentar les deteccions de maltractaments i conflictes, i així 

obtenir més demandes per obtenir resultats més representatius a les seves 

memòries, l’ICEE també ofereix accions formatives a docents i altres membres 

de la comunitat educativa.  

 

El curs 2016-2017, l’ICEE va signar l’Acord de col·laboració entre la Conselleria 

de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Educació i Universitat del 

Govern de les Illes Balears per fomentar i impartir formació al professorat en la 

detecció i notificació de casos de maltractament infantil. 

 

Mitjançant aquest acord, l’ICEE també assumeix els següents compromisos 

segons l’art. 3.2.: 
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a) Facilitar la difusió i formació bàsica en detecció i notificació de casos de 

maltractament infantil dirigida als professionals docents dels diferents centres docents 

de les Illes Balears  

b) Programar i organitzar jornades de formació bàsica en detecció i notificació de 

casos de maltractament infantil.  

c) Introduir en les seves respectives Instruccions les pautes d’actuacions que el 

Protocol Interinstitucional de Maltractament Infantil assenyala dins l’àmbit d’educació.  

d) Facilitar que a tots els centres docents hi hagi un equip d’orientació degudament 

format en detecció i notificació de casos de maltractament infantil.  

 

 

La següent figura mostra dades sobre les distintes accions formatives que 

s’han realitzat el curs 2016-2017, seguint els compromisos citats anteriorment: 

 

 

Figura 11. Accions formatives fetes per l’ICEE el curs 2016-2017. (Escoda et. al., 2017) 

 

Com es pot apreciar a la figura, les accions formatives que ofereixen engloben 

distints àmbits. Per augmentar les deteccions de casos d’abús sexual infantil, el 

curs 2016-2017, es varen dur a terme 24 accions formatives, el que representa 

un 23,3% de les accions totals. 

 

La següent figura mostra amb més detall on es varen realitzar aquestes 

accions i a qui anaven dirigides: 
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Figura 12. Accions formatives sobre la detecció d’abús sexual infantil el curs 2016-2017. 

(Escoda et. al., 2017) 

 

Com bé es mostra a la figura, el curs 2016-2017 es varen realitzar accions 

formatives a 550 professionals docents. El títol del curs és “Prevenció, detecció 

i actuació davant situacions d’abús sexual”, dirigit a infantil, primària i 

secundària. Aquest curs es va impartir per la fundació RANA. 

 

Durant el curs actual (2017-2018), ara per ara porten 436 mestres formats a 

infantil i primària. El títol del curs impartit rep el nom de “Detecció i notificació 

de casos en educació infantil i actuació davant situacions d’abús sexual a 

primària”. S’imparteix per la Fundació Pere Tarrés (Garau, M., 2018). 

 

 2.4.6. Fundació Amaranta. 

 

La Fundació de Solidaritat Amaranta és una organització privada, sense ànim 

de lucre, de naturalesa fundacional creada per les Religioses Adoratrius amb la 

finalitat de cohesionar la seva acció social. El seu objectiu principal és afavorir 

la integració personal i incorporació social de les dones i adolescents afectats 

per la prostitució i altres situacions d’exclusió. Per aconseguir-ho, realitza 
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diferents tallers, programes i projectes per afavorir el desenvolupament integral 

d’aquestes dones i adolescents (Fundació Amaranta, 2018). 

 

Aquesta fundació, per tant, ofereix eines per prevenir el tràfic de menors i 

l’explotació sexual. Com ja s’ha esmentat, ho fa a través de diferents activitats i 

projectes, entre els quals es poden trobar. A les Illes Balears, a través de la seu 

a Palma de Mallorca, es compta amb una sèrie de programes, alguns dels 

quals es mostren a continuació: 

 

 Residencia Juvenil Jorbalan. Inserció social per a adolescents de sexe 

femení amb problemes personals, socials i familiars greus. Es tracta d’un 

centre de protecció de menors amb una capacitat de 12 places. 

 Suport social a dones i adolescents en contextos de prostitució i/o 

víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual. Una sèrie de 

projectes de continuïtat que tenen com a finalitat aconseguir, en aquest 

ordre, l’apropament, l’acollida i la inserció social d’aquests menors. 

 Tracta d’evitar-la. Un taller educatiu per sensibilitzar i educar a la 

població adolescent sobre el tràfic de persones. A més a més, també es 

disposa d’una versió per a pares i professorat. 

 

 

 

 2.5. El currículum d’ESO respecte a l’educació sexual. 

És evident la importància que té l’educació pel que fa a un bon 

desenvolupament sexual i la prevenció de comportaments sexuals problemàtics 

o abusius i la prevenció de casos d’abús sexual infantil. Per aquesta raó és 

necessari realitzar una revisió del currículum d’ESO de les Illes Balears per 

estudiar quin tipus d’educació s’imparteix en relació a la prevenció d’abusos 

sexuals.  
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Pel que fa a l’educació sexual en general, al currículum d’ESO només es troben 

una sèrie de continguts classificats dins el Bloc 4. Promoció de la salut: les 

persones i la salut. Els continguts són els següents: 

 La reproducció humana. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor. 

Canvis físics i psíquics en l’adolescència. 

 El cicle menstrual. Fecundació, embaràs i part. Anàlisi dels diferents 

mètodes anticonceptius. Tècniques de reproducció assistida. Les 

malalties de transmissió sexual i formes de prevenir-les. 

 La resposta sexual humana. 

 Sexe i sexualitat. Salut i higiene sexual. 

Com es pot veure als continguts l’educació sexual recollida al currículum 

segueix molt centrada en el coneixement de la reproducció humana i sembla no 

profunditzar gaire en el comportament sexual adolescent ni en els aspectes de 

la prevenció de l’ abús sexual o altres problemàtiques.  Per altra banda, tenint 

en compte les dades exposades anteriorment, sembla adient abordar qüestions 

relacionades amb la sexualitat abans de 3r d’ ESO, especialment el que fa 

referencia a la prevenció de situacions d’abús sexual i el coneixement dels 

elements necessaris per un veritable consentiment sexual.  

 

3. Justificació de la proposta. 

 

Una vegada conegut l’estat de la qüestió i les dades que s’hi presenten, en 

aquest treball es presenta una proposta d’intervenció educativa per millorar 

l’educació afectivo-sexual dels alumnes de secundària amb una finalitat 

concreta: prevenir els comportaments sexuals problemàtics i abusius i els 

casos d’abús sexual infantil. Com ja s’ha esmentat abans, l’abús sexual infantil 

és un tipus d’abús amb unes proporcions molt altes a nivell europeu, on estudis 

demostren que 1 de cada 5 menors de 18 anys ha patit una situació d'abús 
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sexual durant la seva infància. Per aquest motiu, moltes organitzacions 

treballen per abordar aquesta situació. 

A les Illes Balears, també són nombroses les organitzacions que treballen per 

disminuir el nombre d’abusos a la comunitat balear. Això no obstant, totes elles 

coincideixen en un mateix punt: encara no són suficients les mesures que 

s’estan aplicant (i no només a Balears, sinó a nivell europeu). Encara que s’ha 

millorat la detecció d’ASI a la nostra comunitat, com reflecteixen les dades 

exposades anteriorment, s’ha de continuar sensibilitzant a la població i formant 

als professionals per una millor detecció i actuació enfront als casos d’ASI. Es 

pot recordar la sentència que va obligar a una escola de Palma a pagar una 

indemnització a dues víctimes d’ASI com a responsabilitat civil subsidiaria per 

no haver actuat de manera diligent (Comunicació Poder Judicial, 2017). 

També és necessari millorar la formació del professorat respecte a les 

actuacions enfront dels comportaments sexuals problemàtics i abusius dels 

alumnes. Recollint les reflexions dels professionals del programa ATURA’T 

aquests reflecteixen que han atès casos d’agressions sexuals greus 

perpetrades per menors que ja havien presentat comportaments abusius previs 

als centres educatius. Malauradament els centres no varen respondre de 

manera adient a aquestes conductes, que es varen agreujar amb el temps, 

implicant més víctimes (Ribas, E., 2018).  

Finalment també s’ha d’assenyalar la manca de coneixements dels pares dels 

riscs que envolten els seus fills, tant a nivell d’ accès a continguts inadequats a 

través de la xarxa com relatius a un mal ús dels dispositius mòbils (sexting, 

sextorsió, grooming…). S’ha d’ afegir el desconeixement de les families de les 

xarxes d`explotació sexual infantil existents a Balears, que poden captar 

qualsevol víctima, encara que les més vulnerables són les dels àmbits de 

protecció i reforma. Alguns exemples de casos relacionats amb la tracta són el 

de Nora, una menor de 16 anys que va morir víctima d’una xarxa d’explotació a 

Palma (Malagón, V., 2013) i també, per exemplificar que les persones més 

vulnerables a caure en les xarxes són les dels àmbits de protecció i reforma, a 

un article redactat per Merodio G. (2018), on tres adolescents que es van 
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escapar del centre de menors varen ser captades i violades repetidament per 

una banda de deu homes. 

Respecte a la formació, s’ha vist a les dades aportades per l’ICEE que a 

secundària és el nivell on menys cursos de formació s’han donat. Per aquest 

motiu, és adient promoure més accions formatives per fer que els docents 

estiguin més preparats a l’hora de detectar possibles casos d’abús sexual. La 

formació també ajuda a prevenir els abusos, ja que conèixer quins són els 

comportaments sexuals normals, problemàtics o abusius a l’adolescència, com 

respondre a aquests comportaments inadequats i com realitzar una supervisió 

efectiva d’aquest casos, ha demostrat ser una eina eficaç. 

En resum, per abordar les problemàtiques esmentades, en aquest treball es 

faran propostes d’intervenció educatives en dues línies diferents: educació 

afectivo-sexual als alumnes i formació i sensibilització al professorat, pares i 

personal no docent.  

Respecte a l’educació afectivo-sexual dels alumnes es recull a la proposta una 

sèrie d’activitats especialment orientades a la millora dels coneixements en 

aquesta àrea, incidint en el coneixement del concepte de consentiment sexual, 

amb activitats diferents segons l’edat dels alumnes. A més a més de l’ampliació 

dels continguts de les classes de Biologia i Geologia, també es programen en 

sessions de tutoria activitats especifiques, es faciliten llibres d’educació sexual 

seleccionats a la biblioteca del centre i es conviden a professionals de la 

comunitat per realitzar taller específics d’educació sexual i de sensibilització al 

tema de l’abús sexual i del tràfic de menors.  

Respecte a les famílies, es transmet informació per escrit als pares explicant 

aquest projecte al començament del curs, convidant-los a les xerrades per 

pares i mares ofertes pels recursos específics de la comunitat organitzades pel 

centre i donant a conèixer les lectures recomanades als alumnes. 
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4. Proposta d’intervenció educativa. 

 

La proposta d’aquest treball consisteix en una sèrie de tallers i activitats a 

realitzar als nivells de 1r i 3r d’ESO. A més a més, també s’ofereixen recursos 

de la comunitat disponibles pels centres de secundària que en fassin demanda, 

dirigits a alumnes, professors i famílies. 

L’objectiu general d’aquestes activitats és millorar l’educació afectivo-sexual 

dels alumnes amb la finalitat de prevenir situacions d’ASI i sensibilitzar les 

famílies i professors sobre aquesta situació problemàtica, a més a més de 

donar pautes i estratègies d’actuació per potenciar el seu paper com a 

formadors en aquesta àrea. 

S’han triat aquestes edats a causa de dues raons principals: la primera, que és 

convenient començar a educar als alumnes com més aviat millor (1r ESO) i la 

segona, que avui en dia la majoria d’adolescents ha tengut la seva primera 

relació sexual als 16 anys, i per educar-los amb antelació, els tallers es 

realitzen a 3r d’ESO. Per a realitzar els tallers, s’empraran hores de tutoria o bé 

classes de l’assignatura de Biologia i Geologia. 

A la figura següent, es mostra la seqüenciació dels tallers i activitats que es 

realitzaran als dos nivells: 
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Figura 13. Seqüenciació dels tallers i activitats de la proposta educativa. 

La figura anterior mostra com les propostes s’han dividit segons a qui van 

dirigides i a quin nivell s’imparteixen. A més a més, també indica l’ordre en el 

qual es realitzaran i els recursos que s’ofrereixen a la proposta per alumnes i 

professorat. 

Per tant, es pot observar que a 1r d’ESO es començarà amb una xerrada de 

sensibilització als pares, per conscienciar-los de l’ASI i també sobre les 

activitats que es realitzaran al centre al voltant d’aquest tema. A 3r d’ESO, es 

començarà amb el taller Tracta d’evitar-la pels pares, mentre que els tallers 

pels alumnes es realitzaran una vegada hagin finalitzat els continguts del 

currículum relacionats amb l’aparell reproductor i la sexualitat, començant per 

l’ampliació del currículum que es proposa en aquest treball. 

Els recursos oferits a la proposta estaran a disposició dels alumnes, professorat 

i famílies durant tot el curs. Es poden veure de forma esquematitzada a la 

següent figura: 

 

Fig 14. Llistat de recursos que s’ofereixen a la proposta educativa. 

La classificació dels recursos segueix el mateix criteri que les activitats, 

diferenciant-los segons si van dirigits a alumnes o professorat. Als recursos 

dirigits al professorat, també s’ha diferenciat entre material bibiliogràfic a 
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consultar i cursos de formació. Els recursos estan a lliure disposició de 

qualsevol que els sol·liciti. 

 

 4.1. Propostes a 1r d’ESO. 

 

 4.1.1. Xerrada de sensibilització sobre l’abús sexual infantil. 

 

Títol Xerrada de sensibilització sobre l'abús sexual infantil 

Objectiu general Sensibilitzar als pares dels alumnes sobre l'ASI 

Dirigit a Pares dels alumnes 

Nivell on es realitza 1r ESO 

Organitzat per Fundació RANA 

Temporització 1,5 sessions de reunió extraescolar 

Lloc de realització Aula amb recursos audiovisuals del centre de secundària 

Metodologia Presentació de diapositives i visualització d'un documental 

Avaluació Qüestionari general 

Taula 3. Taula resum de la xerrada de sensibilització sobre l’ASI. 

Un dels problemes que es presenta a la nostra societat és la falta de 

comunicació entre pares i fills pel que fa al tema de la sexualitat. Per aquest fet, 

la fundació RANA disposa d’un taller que consisteix en una xerrada sobre la 

sensibilització de l’ASI. El títol de la xerrada és “Educar als nostres fills avui. 

Conèixer els riscs per prevenir” (RANA, 2018). 

Per tant, aplicant aquest taller a secundària, es tractaria d’una xerrada dirigida 

als pares dels alumnes de 1r d’ESO. La comunicació entre pares i fills, 

juntament amb un bon vincle afectiu, són dos pilars bàsics per a la prevenció 

de l’ASI, per això és necessari que els pares puguin saber com han d’abordar 

el tema de la sexualitat amb els seus fills. Per acabar, també es tractarà el 

tema dels dispositius electrònics, els avantatges i desavantatges que porta el 

seu ús pel que fa a l’educació sexual. 

Aquest taller té una duració aproximada d’una hora i mitja, i es realitzarà de 

forma extraescolar a principi de curs. La metodologia emprada és una 
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presentació de diapositives per explicar els continguts, a més d’un documental 

per analitzar entre els participants del taller. 

Els objectius del taller són: 

 Fomentar el vincle entre pares i fills. 

 Donar pautes als pares sobre com parlar de sexualitat. 

 Conèixer els riscs als quals s’exposen els menors emprant internet. 

 Sensibilitzar i involucrar el col·lectiu en l’actuació contra l’ASI. 

 Oferir recursos per l’actuació en qüestió. 

Respecte als continguts que es tractaran durant aquest taller, s’inclouen els 

següents: 

 Finalitat i objectius que té la fundació RANA. 

 Indicadors per a la detecció de l’ASI. 

 Com actuar adequadament. 

 Recursos per a la prevenció. 

 Recursos per rebre assessorament. 

Finalment, degut al fet que la xerrada la realitza la Fundació Rana i va dirigida 

als pares, s’avaluarà mitjançant un qüestionari general (veure Annex 1) per 

conèixer el nivell de satisfacció dels participants, així com la seva opinió 

respecte a la utilitat del taller, la feina desenvolupada pels docents i experts, 

etc.  

  4.1.2. La Regla de Kiko. 

 

Títol La regla de Kiko 

Objectiu general 
Ajudar als pares, fills i educadors a explicar als menors que el seu cos 
és seu i només seu 

Dirigit a Alumnes 

Nivell on es realitza 1r ESO 

Organitzat per Centre de secundària 

Temporització 1 sessió de tutoria 

Lloc de realització Aula del centre de secundària 

Metodologia Lectura del llibre il·lustrat amb posterior debat per grups 

Avaluació Graella d’observació del treball en grup i qüestionari general 
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Taula 4. Taula resum de La Regla de Kiko. 

La Regla de Kiko és una guia senzilla elaborada pel Consell d’Europa. El seu 

objectiu és ajudar a pares, mares i educadors a explicar als menors quines 

parts del seu cos no s’haurien de tocar, com reaccionar quan alguna persona 

ho intenta i a qui es poden dirigir per demanar ajuda. (Consell d’Europa, s.d.). 

La finalitat de la guia, per tant, és la prevenció de possibles casos d’ASI per 

mitjà de l’educació dels menors. Això no obstant, pels alumnes de primer 

d’ESO l’objectiu anirà més enllà, relacionant els continguts que tracta la guia a 

situacions quotidianes ja estiguin relacionades a un comportament sexual o no. 

Per aquest fet, la metodologia que es proposa és més de caire reflexiu, per 

interpretar la guia, no només aprendre-la i aplicar-la a un mateix, ja que els 

alumnes de primer d’ESO ja tenen una edat per a poder realitzar aquest tipus 

de reflexions. 

Aquesta guía es presenta en forma de llibre il·lustrat que narra una història molt 

breu entre un nin anomenat Kiko i la seva amiga la mà. Per tant, la metodologia 

consistirà en la lectura d’aquesta breu història per després comentar, per grups, 

els aspectes importants que s’hi presenten.  

La duració del taller és d’una hora, la metodologia, a través de la lectura i una 

posterior discussió entre els alumnes i el professor sobre els aspectes que 

s’han d’aprendre. 

Els aspectes més importants que s’haurien de discutir a l’aula són cinc: 

1. El teu cos és teu. El primer aspecte que s’ha d’ensenyar als menors és 

que el seu cos només els pertany a ells i per tant cap persona pot tocar-

lo sense permís. És molt important que a una edat primerenca hi hagi 

una comunicació oberta entre pares i fills sobre les parts més privades 

del seu cos. S’han d’emprar els noms correctes per referir-se als genitals 

de cada individu perquè així els nins i nines sabran quines són aquelles 

parts que no han de deixar que es toquin. A més a més, s’ha de 

remarcar el fet que els nins i nines tenen dret a dir que no quan alguna 

persona els vol donar una besada o tocar alguna part del seu cos, 
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maldament sigui una persona propera i estimada. S’ha d’ensenyar als 

menors a dir “No” de forma ràpida i amb fermesa a un contacte físic 

inapropiat. Per acabar, també s’ha d’educar als menors a allunyar-se de 

situacions de risc i sobretot a contar les seves experiències a un adult de 

confiança, subratllant que, si aquest adult no s’ho pren seriosament, s’ha 

d’insistir. 

 

2. Bones i males formes de tocar. 

Moltes vegades, els nins no saben distingir entre una bona i mala forma 

de tocar. S’ha de comunicar als nins que no està bé que algú altre miri o 

toqui les seves parts privades, ni tampoc que l’altra persona els demani 

que toquin o mirin les seves. En aquest cas, el llibre posa com a límit 

l’exemple de la roba interior, perquè així els nins puguin distingir quan el 

comportament d’una altra persona és o no acceptable. En el cas que 

encara així no siguin capaços de distingir-ho, s’ha de remarcar que han 

de demanar ajuda a un adult de confiança. 

 

3. Secrets bons i secrets dolents. 

Els secrets són una de les tècniques més emprades per les persones 

que cometen abusos sexuals. Per aquest motiu és important prevenir als 

menors sobre aquest fet. Això es pot aconseguir ensenyant als nins i 

nines a diferenciar entre secrets bons i secrets dolents, per així crear un 

clima de confiança. Qualsevol secret que els faci sentir incòmodes, 

assustats, preocupats o trists no és un secret bo i per tant no s’ha de 

guardar; haurien de contar-ho com més aviat possible a un adult de 

confiança. 

 

4. La prevenció i la protecció són responsabilitat dels adults. 

Davant les situacions d’abús, els nins i nines tenen por, vergonya i a 

més a més estan assustats. Per aquesta raó, les persones adultes han 

d’evitar crear tabús entorn a la sexualitat, perquè així els nins puguin 

tenir una persona de confiança a qui dirigir-se quan es trobin nerviosos, 
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trists o preocupats. A més a més, malgrat que els nins puguin percebre 

quan algun fet no està bé, moltes de vegades no saben ni com ni a qui 

explicar-ho. 

 

A causa del que s’acaba d’esmentar, els adults han d’estar receptius pel 

que fa al comportament i als sentiments dels nins. D’aquesta manera, 

assumeixen una responsabilitat sobre aquest tipus de situacions. Per 

acabar, repetir que els nins s’haurien de sentir còmodes a l’hora de 

parlar de sexualitat amb les persones adultes de confiança. 

 

5. Altres consells per acompanyar la lectura. 

 

Notificació i revelació: és important informar els menors de quins són 

aquells adults en els quals poden confiar. A més a més, és recomanable 

que el cercle de confiança estigui format per només una persona visqui 

amb el menor, la resta del cercle hauria de viure fora del domicili familiar. 

 

Autors coneguts: en la majoria de casos, l’autor de l’abús és un conegut 

del menor. Per tant, cal no oblidar que els nins haurien d’informar els 

seus pares, mares, professors, etc. amb freqüència si algú els fa regals 

sense motiu aparent, demana que guardin secrets, o intenta passar 

temps aïllat amb ell. És necessari educar-los d’aquesta manera perquè 

els menors difícilment poden comprendre que qualque persona 

coneguda pugui abusar d’ells. 

 

Autors desconeguts: quan l’autor de l’abús és un desconegut, s’ha 

d’educar al menor amb unes regles bàsiques sobre el contacte amb 

desconeguts, com per exemple, no pujar als seus cotxes, no acceptar 

els seus regals, no acceptar les seves invitacions, etc. 

 

Ajuda: es tracta d’informar els menors de què hi ha professionals 

capaços d’ajudar-los. A més a més, existeixen línies de telèfon gratuïtes 
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per demanar assessorament, com per exemple el Telèfon Europeu 

d’Ajuda a la infància 116 111.  

 

En resum, a través d’aquesta lectura, els alumnes de 1r d’ESO no només 

tendran més informació sobre quins són els indicadors d’abús sexual per així 

aplicar-ho a ells mateixos, sinó que a la seva edat també podran ajudar a 

detectar i notificar sobre casos que succeeixin en el seu entorn, a més de poder 

aplicar els coneixements a altres situacions quotidianes més enllà de les que 

engloben comportaments sexuals. 

 

Finalment, aquest taller s’avaluarà mitjançant dues eines principals: el 

qüestionari general pels tallers (veure Annex 1) i la graella d’observació pel 

treball en grup (veure Annex 2). D’aquesta manera, avaluarem el nivell de 

satisfacció dels alumnes respecte al taller a més a més de monitorar que els 

alumnes treballin a classe, aprofitant el temps i facin feina en equip, respectant 

als companys. 

 

 4.1.3. Riscs digitals 

 

Títol Riscs digitals 

Objectiu general Conscienciar als alumnes sobre el sexting, què és i els riscs que suposa 

Dirigit a Alumnes 

Nivell on es 
realitza 

1r ESO 

Organitzat per 
Centre de secundària, amb l'ajuda d'experts de l'Ajuntament de Palma 
sobre riscs digitals 

Temporització 1 sessió de tutoria 

Lloc de 
realització 

Aula de informàtica del centre de secundària 

Metodologia 
Breu introducció oral per part del docent, treball autònom per part dels 
alumnes i resolució de dubtes i cloenda per part de l'expert 

Avaluació Graella d’observació del treball autònom i qüestionari general 

Taula 5. Taula del resum del taller dedicat als riscs digitals. 

Es realitzarà una sessió de tutoria relacionada amb els riscs digitals, 

concretament el sexting, amb el suport de la web PantallasAmigas dedicada a 

http://blog.pantallasamigas.net/2017/01/pantallasamigas-sexting-informar-sensibilizar-empoderar/
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aquest risc. L’objectiu principal és conscienciar als alumnes sobre el sexting i 

educar-los per saber com actuar en cas de decidir practicar-lo. 

La metodologia es basarà en treball autònom, ja que els alumnes tendran a la 

seva disposició l’aula d’informàtica durant la sessió. D’aquesta manera, els 

alumnes podran consultar la informació que els cridi l’atenció de la web. A la 

mateixa vegada, a més a més del professor també assistirà a la sessió una 

professional en riscs digitals de l’Ajuntament de Palma, per resoldre els dubtes 

que vagin sortint durant la recerca d’informació i també farà una petita xerrada 

com a cloenda. 

Malgrat que la majoria de la sessió consisteixi en treball autònom, el professor 

s’ha d’encarregar de guiar als alumnes cap a una sèrie de continguts i 

recursos. Aquests, s’empraran per treballar el concepte del sexting a classe i 

així sensibilitzar als alumnes sobre aquest fet amb la finalitat de prevenir que 

ells mateixos tenguin comportaments de risc d’aquest tipus. Degut al fet que el 

sexting és voluntari, un dels recursos al qual el docent guiarà als alumnes és el 

Decàleg per al Sexting Segur, on es citen 10 mesures que s’han de tenir en 

compte abans d’enviar qualsevol fotografia o vídeo de connotació sexual. Són 

els següents (PantallasAmigas, 2018): 

1. Estar segur de que coneixes els riscs associats al sexting, que la teva 

decisió s’ha pres sense pressió ni amenaces i que ho fas sense 

precipitar-te. 

2. Valora fins a quin punt el destinatari mereix la teva confiança i està 

preparada per protegir la teva intimitat i privacitat. 

3. Confirma que la persona que ha de rebre el missatge desitja tenir-lo i 

compta amb un avís previ perquè no resulti incòmode o problemàtic. 

4. Revisa que el teu telèfon no contengui malware i demana a l’altra 

persona que també ho faci. 

5. Decideix tranquil·lament quin tipus d’imatge o vídeo vols enviar. 

6. Exclou de la imatge o vídeo parts del teu cos que puguin ajudar a 

reconèixer la teva identitat (cara, marques corporals, objectes o entorn) i 

metadades com la geolocalització. 
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7. Selecciona el medi o aplicació que millor s’adapti al teu propòsit amb les 

millors garanties. Hi ha aplicacions específiques per a fer-ho i també 

sistemes d’encriptació. 

8. Evita l’ús de xarxes Wi-fi públiques mentre ho envies i sol·licita al 

destinatari que faci el mateix. 

9. Centra’t en el que fas. Verifica bé què i a qui envies el missatge abans 

de pitjar el botó. No hi ha opcions a arreglar un error. 

10.  Elimina del teu telèfon (i del nigul si és el cas) les imatges íntimes, 

emprades o les proves. Sol·licita al destinatari que faci el mateix. 

 

Per avaluar el taller, s’emprarà una graella d’observació orientada al treball 

autònom (veure Annex 3) per fer un seguiment del treball dels alumnes. 

Finalment, també es realitzarà el qüestionari general dels tallers (veure Annex 

1). 

   

 4.1.4. La tassa de tè. 

Títol La tassa de tè 

Objectiu general Adquirir uns valors bàsics respecte al consentiment sexual 

Dirigit a Alumnes 

Nivell on es 
realitza 

1r ESO 

Organitzat per Centre de secundària 

Temporització 1 sessió de tutoria 

Lloc de 
realització 

Aula del centre de secundària amb recursos audiovisuals 

Metodologia 
Visualització d'un vídeo, seguit de treball en grups de 3 persones. 
Finalment, posada en comú de les idees extretes. 

Avaluació Rúbrica d’avaluació i qüestionari general 

Taula 6. Taula resum del taller titulat “La tassa de tè”. 

 

A una sessió de tutoria es realitzarà aquest taller que té com a objectiu principal 

que els alumnes tenguin una primera idea sobre el consentiment sexual. 

Respecte a la temporització, el taller està pensat per ocupar una sessió a 

classe de tutoria. 
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Pel que fa a la metodologia, consisteix en la visualització d’un vídeo que es pot 

trobar a: https://www.youtube.com/watch?v=BuuyajcjFC4. Per treballar el 

contingut d’aquest recurs, els alumnes treballaran en grups petits de 3 

persones per discutir entre ells cadascuna de les idees que es reflecteixen. Per 

acabar, els alumnes faran una posada en comú sobre el que han reflexionat, a 

més a més, se’ls demanarà que apliquin aquests valors a altres situacions de la 

seva vida quotidiana, a part de prendre tè o tenir sexe. El paper del professor 

serà guiar als alumnes perquè aquest puguin discutir sobre les idees principals 

del vídeo. Per a fer-ho, els mostrarà la rúbrica d’avaluació corresponent perquè 

així puguin elaborar les seves idees seguint els ítems. 

 

Continguts que s’haurien de treballar durant la sessió respecte al consentiment: 

 

 Qualsevol persona és lliure de canviar d’opinió en qualsevol moment. En 

el cas d’una relació sexual, s’ha de remarcar que l’opinió pot canviar tant 

abans de tenir relacions com mentre s’està tenint sexe. 

 El silenci no vol dir que sí. Si una persona està dubtosa, no s’ha de 

forçar la seva opinió. 

 Una persona incapacitada no s’ha d’interpretar com un sí. Aquest 

contingut es pot relacionar amb persones que estan davall els efectes de 

l’alcohol. 

 L’única prova del consentiment és que l’altra persona et digui sí. 

 Tenir relacions amb una persona que no t’ha donat el seu consentiment 

es considera abús. 

Per avaluar que els alumnes hagin assolit els objectius proposats, s’emprarà la 

rúbrica d’avaluació corresponent al taller (veure Annex 3) a l’hora de la posada 

en comú i finalment també s’emprarà el qüestionari general (veure Annex 1) per 

avaluar el taller en com a activitat útil pels alumnes.   

https://www.youtube.com/watch?v=BuuyajcjFC4
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 4.2. Propostes a 3r d’ESO. 

 

  4.2.1.Ampliament del currículum de Biologia i Geologia. 

Títol Ampliament del currículum de Biologia i Geologia 

Objectiu 
general 

Abordar la cara social de la sexualitat amb la finalitat de millorar l'educació 
afectivo-sexual dels alumnes i evitar que aquests participin en conductes de 
risc 

Dirigit a Alumnes 

Nivell on es 
realitza 

3r ESO 

Organitzat per Centre de secundària 

Temporització 
2 sessions de la classe de Biologia i Geologia per a la teoria i 1 sessió per 
realitzar l’avaluació. 

Lloc de 
realització 

Aula del centre de secundària amb recursos audiovisuals 

Metodologia 
Classes magistrals participatives. Visualització d'un vídeo sobre el 
consentiment sexual com a cloenda i la posterior discussió a l'aula. 
Realització d’activitats individuals dins l’aula. 

Avaluació 
Activitats d’avaluació amb la corresponent rúbrica. Autoavaluació i 
coavaluació. 

Taula 7. Taula resum de la proposta d’ampliació del currículum. 

Actualment, el currículum d’ESO només parla de l’aspecte reproductiu de la 

sexualitat, quan la sexualitat també té un component social ja que és part de 

l’expressió vital de cada persona. A la vegada, la sexualitat de cada persona 

també està influïda per diferents factors, com per exemple la personalitat o la 

cultura (Thimeos A., i Eliana J., 2015). 

Per aquesta raó, el següent taller consisteix en abordar aquesta cara social de 

la sexualitat, ja que és una part essencial de l’ésser humà i s’ha d’educar 

correctament aportant la informació necessària per evitar futures conductes de 

risc. A més a més, també és important que els docents demostrin un domini 

sobre aquest àmbit per així normalitzar el tema de la sexualitat, amb la finalitat 

que els alumnes també puguin parlar-ne sense prejudicis com per exemple que 

sigui un tema tabú. La raó per la qual s’ha de fomentar aquesta comunicació 

més oberta s’ha esmentat anteriorment durant el treball, una major comunicació 

ajuda a una major detecció dels casos d’ASI i així o bé es poden prevenir o 

actuar damunt ells. 

L’objectiu general, per tant, és abordar la cara social de la sexualitat amb la 

finalitat de millorar l'educació afectivo-sexual dels alumnes i evitar que aquests 
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participin en conductes de risc. Pel que fa als objectius específics, són els 

següents: 

 Diferenciar els conceptes relacionats amb la sexualitat com per exemple 

la identitat de gènere, l’orientació sexual i la identitat sexual. 

 Distingir en quines situacions es té consentiment sexual real o no. 

 Adquirir una visió crítica  sobre la sexualitat com a aspecte essencial de 

l’èsser humà que també requereix uns valors ètics per tenir una vida 

sexual sana. 

La temporització del taller consistirà en dues sessions a l’assignatura de 

Biologia i Geologia a 3r d’ESO, després d’explicar els continguts corresponents 

sobre l’aparell reproductor, juntament amb els continguts de sexualitat ja 

presents al currículum. Es farà ús d’una tercera sessió per avaluar si els 

alumnes han aconseguit els objectius proposats. 

Pel que fa a la metodologia, consistirà en una classe magistral exposant els 

continguts bàsics sobre la sexualitat en l’àmbit social i personal. Tot i així, s’ha 

de remarcar que els alumnes poden interrompre per demanar dubtes en 

qualsevol moment, ja que una de les finalitats com ja s’ha esmentat, és 

normalitzar la comunicació en temes de sexualitat. També es visualitzarà un 

documental sobre el consentiment sexual i finalment es realitzaran unes 

activitats individuals que serviran com a instrument d’avaluació. 

Respecte als continguts necessaris que s’haurien d’incloure dins el taller, es 

començaria per la definició general de sexualitat, que segons Organització 

Mundial de la Salut, és la següent (OMS, 2006): 

“Un aspecte central de l’ésser humà, present al llarg de la seva vida. Abarca el 

sexe, les identitats i rols de gènere, l’erotisme, el plaer, la intimitat, la 

reproducció i l’orientació sexual. Es viu i s’expressa a través de pensaments, 

fantasies, desitjos, creences, actituds, valors, conductes, pràctiques, rols i 

relacions interpersonals. La sexualitat pot incloure totes aquestes dimensions, 

no obstant això, no totes elles s’expressen sempre. La sexualitat està influïda 
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per la interacció de factors biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics, 

culturals, ètics, històrics, religiosos i espirituals.” 

Per tant, les diferents interaccions d’aquests factors són les responsables de la 

gran varietat d’expressió de la sexualitat segons la persona. 

La sexualitat és un àmbit que recorr transversalment el cicle de vida de l’ésser 

humà i s’instal·la com un aspecte determinant en la forma que tenen les 

persones per viure i comunicarse. Fins i tot, autors especifiquen que la 

sexualitat marca inclús la manera d’actuar d’una persona (Thimeos A., i Eliana 

J., 2015). 

Per aquests motius, la sexualitat s’ha d’incloure dins el currículum dins el bloc 

de Promoció de la Salut, ja que els alumnes també necessiten educació per 

arribar a una vida sexual sana. 

Un altre de les característiques fonamentals que comprèn la sexualitat és el 

desenvolupament de vincles afectius. Establir vincles afectius suposa la 

capacitat de crear relacions interpersonals significatives (Thimeos A., & Eliana 

J., 2015). De la mateixa manera que la resta d’animals, els humans empren 

l’excitació sexual amb finalitats reproductives per perpetuar l’espècie. Això no 

obstant, els humans hi afegeixen el plaer personal i de l’altre. Aquest és un 

altre dels motius pels quals el sexe desenvolupa un paper important dins 

l’afectivitat i la consciència de la personalitat. 

Dins aquestes relacions i vincles, hi intervenen també una sèrie conceptes 

fonamentals: la identitat sexual, la identitat de gènere i l’orientació sexual. 

Aquests temes estan vigents dins les preguntes que es fan els alumnes sobre 

sexualitat, i és important remarcar la diferencia entre els dos conceptes en 

aquesta sessió. 

Es coneix com a identitat sexual a la percepció que té un individu sobre ell 

mateix (home o dona), en funció de l’avaluació de les seves característiques 

físiques o biològiques, majoritàriament als genitals (Cabello, F., 2016). 
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La identitat de gènere, en canvi, es pot considerar el sexe psíquic o psicològic. 

És a dir, la percepció subjectiva de l’individu sobre sí mateix pel que fa al seu 

propi gènere, que pot o no coincidir amb les seves característiques sexuals 

físiques (Blümel Méndez et. al., 2005). 

El darrer concepte que cal  ensenyar als alumnes és el d’orientació sexual. 

Aquest concepte es refereix al patró d’atracció sexual, eròtica, amorosa i 

emocional d’un individu (APA, 2018). Principalment es pot dividir en quatre 

parts, tot i que en l’actualitat encara es descriuen més tipologies d’orientació 

sexual: l’heteroxexualitat, atracció cap a individus del gènere oposat; 

l’homosexualitat, atracció cap a individus del mateix gènere; la bisexualitat, 

atracció cap a individus dels dos gèneres; i finalment, l’asexualitat, on no hi ha 

atracció sexual. 

Per acabar, el darrer aspecte que cal esmentar de la sexualitat és el 

consentiment sexual. Aquest concepte es treballarà a través del següent vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=DnL41us207M. La idea principal del vídeo 

es pot resumir amb la següent frase “Que et diguin que sí”. Aquest recurs és 

més adient a 3r d’ESO pel fet que es parla de sexe d’una manera molt més 

explícita que al vídeo proposat per 1r d’ESO.  A més a més, fa referència a 

alguns mites falsos sobre el sexe com per exemple el fet que “sempre és bo”, 

l’aclariment d’aquest tipus d’afirmacions resulta atractiva a l’alumnat. 

Finalment, respecte a l’avaluació dels objectius proposats en aquesta ampliació 

del currículum, es farà mitjançant la co-avaluació, l’autoavaluació, a més a més 

de l’avaluació del professor. Serà a través d’una sèrie d’activitats que es poden 

trobar a l’annex 7. La rúbrica d’avaluació per a les activitats, la qual es farà 

servir tant pels alumnes com pel professor, es pot trobar a l’annex 8. 

 

   

  

https://www.youtube.com/watch?v=DnL41us207M
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 4.2.2. Taller d’educació afectivo-sexual.  

 

Títol Taller d'educació afectivo-sexual 

Objectiu general 
Prevenir els casos d'abús sexual mitjançant un espai còmode on els 
alumnes puguin parlar de sexualitat, millorant així el seu coneixement sobre 
la sexualitat 

Dirigit a Alumnes 

Nivell on es 
realitza 

3r ESO 

Organitzat per Centre de secundària 

Temporització 3 sessions de tutoria 

Lloc de 
realització 

Aula del centre de secundària amb recursos audiovisuals 

Metodologia Classes magistrals participatives 

Avaluació Qüestionari general dels tallers 

Taula 8. Taula resum del taller d’educació afectivo-sexual. 

 

Aquest taller és una adaptació al context d’aquest treball d’un programa 

d’educació ja aplicat i avaluat a Granada (García, R., 2003). El departament 

d’orientació del centre s’encarregarà de contactar amb el personal expert 

corresponent per poder realitzar el taller. 

La temporització del taller serà de 3 h de tutoria. Es tracta d’una sèrie de 

sessions complementàries a l’ampliació del currículum de 3r d’ESO proposada 

anteriorment. 

Els objectius principals del taller, que contribueixen a la prevenció dels casos 

d’abús sexual, són els següents: 

 Crear un espai on es pugui parlar sobre la sexualitat de manera lliure. 

 Donar informació sobre diferents aspectes relacionats amb la sexualitat i 

l’afectivitat. 

 Qüestionar i revisar els mites i conceptes falsos sobre la sexualitat. 

 Conèixer millor el propi cos per integrar i positivitzar els canvis que es 

produeixen en ell. 

 Qüestionar les actituds sexuals i afectives, potenciant la tolerància i el 

respecte com a base per tenir relacions positives entre les persones. 
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 Contribuir a una disminució de les conseqüències d’unes relacions 

afectivo-sexuals no desitjades. 

 

Els continguts que es treballaran durant les sessions són els següents: 

 Informació bàsica sobre la sexualitat humana. 

o Anatomia i fisiologia sexual i genital. 

o Mites i falses creences. 

o Diferents manifestacions sexuals. 

o Autoerotisme. 

o Orientació del desig sexual. 

o Els rols sexuals. 

 Afectivitat i relacions interpersonals. 

 Evolutiva de la sexualitat humana. Processos de sexuació. 

 Actituds personals davant la sexualitat. 

 Recursos i serveis per als joves de les Balears. 

En resum, aquest taller resulta efectiu, ja que els joves tenen un lloc on parlar 

de sexualitat de manera lliure. A més a més, gràcies als experts, aquestes 

conversacions es poden mantenir dins un marge de rigor, malgrat que es parli 

de situacions quotidianes o dubtes personals que volen resoldre. Sobretot, és 

molt important tractar tots aquells mites sobre el sexe que els joves es fan a 

causa de la “infoxicació” produïda per internet i les noves tecnologies. 

Per acabar, el taller s’avaluarà la darrera sessió del taller mitjançant el 

qüestionari general dels tallers (veure Annex 1), ja que els encarregats del taller 

són els experts i és convenient respectar al màxim l’espai de confiança que 

volen crear dins l’aula per parlar de sexualitat. 
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 4.2.3. Tracta d’evitar-la. 

 

Títol Tracta d'evitar-la 

Objectiu general Sensibilitzar als alumnes de la tracta de persones a les Illes Balears 

Dirigit a Alumnes i pares 

Nivell on es realitza 3r ESO 

Organitzat per Fundació Amaranta 

Temporització 2 sessions de tutoria pels alumnes. 1,5 h extraescolars pers pares 

Lloc de realització Aula del centre de secundària amb recursos audiovisuals 

Metodologia Visualització d'un documental i treball en grup. 

Avaluació Qüestionari general dels tallers 

Taula 9. Taula resum del taller Tracta d’evitar-la 

Aquest taller es realitzarà durant dues sessions de tutoria. Els encarregats del 

taller són els experts que formen part de la Fundació Amaranta, els quals 

acudiran al centre corresponent per realitzar el taller. També es realitzarà pels 

pares dels alumnes i pels professors que vulguin assistir, en aquest cas, durarà 

1,5 h ocupant horari extraescolar. El taller pels pares es realitzarà abans que 

pels alumnes, perquè així puguin ajudar als seus fills a resoldre dubtes en cas 

de tenir-ne. 

L’objectiu principal del taller és reflexionar i arribar a situacions quotidianes en 

les quals no es respecten els drets més bàsics dels grups més vulnerables amb 

la intenció de prendre consciència què podem fer per evitar-les, des de 

l’enfocament de gènere i la promoció dels drets humans (Fundació Amaranta, 

2018). 

La metodologia del taller és principalment a partir de treballs en grup, dinàmics i 

participatius. Partirà de la visualització d’un documental durant la primera 

sessió “Tracta d’evitar-la” per sensibilitzar als alumnes de la tracta de persones. 

A les sessions posteriors, es tractaran els temes que els alumnes hagin 

considerat importants a través de la visualització del documental. 

Per aquestes raons, aquest taller té una gran adaptabilitat, tant pel que fa als 

horaris de realització com pel que fa als temes que es tracten en ell. Això no 

obstant, sí que els experts dirigiran les discussions cap a una sèrie de 

continguts, els quals es poden trobar a l’annex 5. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=f4vq0ov4ZpM
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Degut al fet que el taller és flexible pel que fa als continguts, a més a més 

d’estar realitzat per experts de la Fundació Amaranta, només s’avaluarà 

mitjançant el qüestionari general dels tallers (veure Annex 1), i així saber el 

nivell de satisfacció dels alumnes i els pares. 

 

 4.2.4. Visualització de pel·lícules. 

 

Títol Visualització de pel·lícules 

Objectiu general Consolidar els conceptes treballats als tallers proposats anteriorment 

Dirigit a Alumnes 

Nivell on es realitza 3r ESO 

Organitzat per Centre de secundària 

Temporització 3 sessions de tutoria 

Lloc de realització Aula del centre de secundària amb recursos audiovisuals 

Metodologia Visualització d'una pel·lícula i posterior debat en grup. 

Avaluació Rúbrica d’avaluació i qüestionari general 

Taula 10. Taula resum dels tallers dedicats a la visualització de pel·lícules. 

Aquest taller, que es realitzarà a l’aula d’audiovisuals durant sessions de tutoria 

per a cada pel·lícula, té com a objectiu principal consolidar els continguts 

apresos durant els tallers anteriors.  

La metodologia serà la mateixa per a cadascuna de les pel·lícules, on 

s’empraran dues sessions per a la visualització, i a la darrera s’acabarà de 

visualitzar si escau a més de formar grups amb els alumnes perquè puguin 

identificar aquelles escenes on els continguts estudiats durant els tallers són 

més visibles. 

Cadascuna de les pel·lícules s’avaluarà mitjançant una rúbrica d’avaluació que 

permetrà saber si els alumnes són capaços d’identificar escenes on 

s’exemplifiquin cadascun dels ítems esmentats (veure Annex 6). El professor 

ha de comunicar els objectius i facilitar les rúbriques abans de començar a 

visualitzar la pel·lícula. També s’emprarà el qüestionari general (veure Annex 1) 

per avaluar la utilitat del taller i el grau de satisfacció dels alumnes. 
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Pel que fa als continguts, depenen de la pel·lícula que es vulgui visualitzar, que 

són les següents: 

 4.2.4.1. Fish Tank (2009). 

 

Aquesta pel·lícula, dirigida per Andrea Arnold, està protagonitzada per una 

adolescent de 15 anys, la qual no està satisfeta amb la seva vida diària ni amb 

l’entorn que l’envolta. El que es reflecteix principalment és un abús sexual 

disfressat de relació romàntica entre la jove i la parella sentimental de la seva 

mare. Concretament, els alumnes hauran de reflexionar sobre si hi havia 

consentiment sexual real dins aquesta parella, les causes i conseqüències de 

l’abús, la reacció de la protagonista quan descobreix que ha sigut víctima d’un 

abús i finalment, altres temes que els alumnes considerin importants a debatre. 

 4.2.4.2. Celebration (1998).  

 

La pel·lícula, dirigida per Thomas Vinterberg, tracta sobre una família danesa 

que celebra el 60è aniversari del pare. Durant aquesta festa, un dels fills 

s’aixeca per desvelar les veritats de la família: el pare havia estat abusant 

sexualment dels seus fills majors durant la seva infància. Els continguts a 

tractar i debatre amb els alumnes són la dificultat que tenen les víctimes per 

parlar sobre les seves experiències, la reacció dels convidats davant la 

revelació, la revictimització quan no creuen a les víctimes i els impactes que té 

l’abús sexual infantil. 

 4.2.4.3. No tengas miedo (2011). 

 

Aquesta pel·lícula, dirigida per Montxo Armendáriz, narra la història d’una 

al·lota que durant la seva infància va sofrir abusos sexuals per part del seu 

pare. Ella, va explicar a la seva mare què era el que li feia el seu pare 

mitjançant les seves nines de peluix. La seva mare no va creure a la filla i es va 

distanciar de la família per por. La resta de la pel·lícula segueix narrant com 

avança la vida de la protagonista fins que decideix lluitar contra el seu passat, 

deixant-lo enrere i començant una nova vida. En aquest cas, els alumnes 
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hauran de fixar-se en quines formes tenen els infants d’expressar els seus 

sentiments i experiències, com jugar amb les nines de peluix. També és 

important debatre sobre la por de dir la veritat, d’afrontar-se a la realitat, on a la 

pel·lícula es veu reflectit quan la mare no creu a la seva filla. Finalment, també 

cal que els alumnes prenguin com a exemple que el passat es pot superar, tal 

com passa al final de la pel·lícula quan la protagonista és capaç de reconduir la 

seva vida. 

 

 4.3. Recursos. 

 

Seguidament se citaran una sèrie de recursos de diferents tipus: de formació 

del professorat i personal no docent, incloses famílies; i també recursos que 

estaran disponibles al centre perquè els alumnes els puguin consultar 

voluntàriament. 

 4.3.1. Tallers i cursos de formació. 

 

A continuació se citen una sèrie de cursos i tallers de formació respecte a 

l’abús sexual infantil. Estan dirigits tant a personal docent com a les famílies, i 

estan organitzats per diferents organitzacions i fundacions. 

 4.3.1.1. Tallers de formació oferits per RANA. 

 

¡ACTÚA! Per a Prevenir l’Abús Infantil. 

 4.3.1.2. Curs de formació oferit per la Fundació Amaranta.  

 

CURSO IDENTIFICACIÓN DE MENORES VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES 

HUMANOS. 

Aquest curs està dirigit a personal amb una formació dins l’Educació social, així 

com altres formacions en altres àrees com l’educació, la sanitat o qualsevol 

àrea que tengui contacte amb població susceptible a ser víctima de tracta. 

http://www.fundacionrana.org/es/programas/talleres-y-charlas/9-taller-iactua-para-prevenir-el-abuso-infantil.html
http://www.fundacionamaranta.org/formacion/curso-introduccion-a-la-identificacion-de-menores-victimas-de-trata-seres-humanos/
http://www.fundacionamaranta.org/formacion/curso-introduccion-a-la-identificacion-de-menores-victimas-de-trata-seres-humanos/
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 4.3.2. Recursos a disposició de l’alumnat i del professorat. 

 

Els següents recursos es trobaran a la biblioteca o serveis administratius del 

centre, a lliure disposició de qui els demani. 

 4.3.2.1. Llibres. 

 

La biblioteca disposarà de 10 exemplars de cadascun d’aquests llibres sobre 

l’educació sexual i l’ASI: 

Hacer el amor: una guía para la educación sexual (Henning A.M. & Bremer 

Olszewski T., 2013). 

La Guía Sexual de Titeuf (Zep i Bruller H., 2008). 

El abuso sexual. La verdad acerca de los abusos (Feureisen P. & Pincus C., 

2006). 

A més a més, al professorat se’l facilitarà des de la comissió de convivència la 

Guía sobre los comportamientos sexuales en niños y adolescentes. (McGrath 

K., 2014). Aquesta guia és un recurs per l’ajuda a la diferenciació de 

comportaments sexuals normals, problemàtics o abusius a l’adolescència.  

Altres llibres amb la mateixa temàtica també estaran disponibles a la biblioteca 

com Abuso infantil. Guía de prevención y detección. Edición bilingüe (Diner P., 

2008). 
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 5. Conclusions. 

 

A través de la realització d’aquest treball, la revisió bibliogràfica, les 

interpretacions corresponents, i les propostes realitzades, s’han extret una sèrie 

de conclusions: 

 L’ASI és un dels tipus d’abús més freqüent a Europa, incloses les Illes 

Balears. 

 Els adolescents cada vegada tenen relacions sexuals a edats més 

primerenques. 

 Durant els darrers anys, la pornografia infantil ha augmentat 

considerablement. 

 Les xarxes d’explotació a les Illes Balears són un fet del qual cal estar 

informat i atent. 

 A les Illes Balears, hi ha nombroses organitzacions, entitats i programes 

per lluitar contra l’ASI. Això no obstant, sembla que encara falten molts 

casos per detectar. 

 Els professors de secundària reben poca formació respecte a la detecció 

de casos d’ASI. 

 La millor forma de reduir els casos d’ASI és la prevenció. 

 Una bona educació afectivo-sexual és una de les formes més efectives 

per prevenir els casos d’ASI. 

 Una bona comunicació familiar i/o entre docent i alumne és 

imprescindible per poder detectar millor els casos d’ASI. 

o  Per fomentar-la, és convenient que els adolescents 

 disposin d’un espai on es sentin lliures de parlar sobre 

 sexualitat. 

 El currículum de Biologia i Geologia de les Illes Balears a secundària 

necessita abordar la cara social de la sexualitat al bloc de la Promoció 

de la Salut, per així millorar l’educació afectivo-sexual dels alumnes. 

 

Per acabar, com a conclusió general, cal dir que aquest treball proporciona tota 

una sèrie de propostes i recursos per lluitar contra l’ASI des dels centres 

d’educació secundària. Malgrat que la proposta sigui conjunta, cada centre és 

lliure d’agafar les parts que més s’adaptin a les seves necessitats, horaris i/o 

context. 
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Annex 1. Qüestionari general per avaluar el nivell de satisfacció i utilitat 

dels tallers segons la opinió dels participants. 

 

Abans de començar el taller pensava... 

 

Respecte a la tasca del professor o expert durant el taller... 
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Pel que fa a les activitats realitzades durant el taller... 

 

Una vegada acabat el taller... 

 

Alguna observació que vulguis fer sobre l’activitat docent: 

 

 

 

Crec que m’ha faltat o m’agradaria saber més sobre: 

 

 

Altres comentaris i/o observacions: 
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Annex 2. Graella d’observació del treball en grup. 

 

Graella d'observació del treball en grup (1=Fluix, 2=Millorable, 3=Bé, 4=Expert). 

Items a observar Grau d'assoliment 

Aporta idees 
 

Respecta als companys 
 

Ajuda a un company si no enten alguna cosa 
 

No altera l'ordre del grup 
 

Desenvolupa adequadament el seu rol 
 

Treballa a classe 
 

Posa interès en la feina 
 

Aprofita el temps 
 

Fomenta el treball en equip 
 

Fa un bon ús del material de l'aula  
 

No fa ús del mòbil a l'aula 
 

Es comporta adequadament 
 

Taula 11. Graella d’observació del treball en grup. 

Annex 3. Graella d’observació del treball autònom. 

 

Graella d'observació del treball autònom (1=Fluix, 2=Millorable, 3=Bé, 

4=Expert) 

Items a observar Grau d'assoliment 

Realitza preguntes 
 

Respecta als companys 
 

Treballa a classe 
 

Posa interès en la feina 
 

Aprofita el temps 
 

Fomenta el treball en equip 
 

Fa un bon ús del material de l'aula  
 

No fa ús del mòbil a l'aula 
 

Es comporta adequadament 
 

Taula 12. Graella d’observació del treball autònom. 

 

  



61 
 

Annex 4. Rúbrica d’avaluació pel taller “La tassa de tè”. 

 

Ítem/Nivells Fluix Millorable Bé Expert 

Definició de 
consentiment 

Definició absent 
o errònia 

Definició poc clara 
i confusa 

Definició correcta, 
però sense 
exemples 
relacionats amb la 
vida quotidiana 

Definició correcta, 
amb exemples 
relacionats amb la 
vida quotidiana que 
ajuden a entendre-la 
millor 

Situacions on 
no hi ha 
consentiment 

No s'anomena 
cap situació de 
no consentiment 

Anomena el "no" 
com a única opció 
per demostrar una 
falta de 
consentiment i 
que tenir relacions 
sense 
consentiment es 
considera abús 

Anomena i explica 
el "no" i el silenci 
com a opció per 
demostrar una 
falta de 
consentiment i que 
tenir relacions 
sense 
consentiment es 
considera abús 

Anomena i explica 
el "no", el silenci i la 
falta de consciència 
com a opcions per 
demostrar una falta 
de consentiment i 
també que es 
considera abús tenir 
relacions sense 
consentiment de 
l'altre 

Siutacions on 
sí hi ha 
consentiment 

No s'anomena 
cap situació de 
consentiment, o 
bé s'anomenen 
situacions de 
silenci o 
inconsciència 

Explica la 
necessitat d'un sí, 
però sense tenir 
en compte que ha 
de ser recíproc i 
que qualsevol 
persona pot 
canviar d'opinió en 
qualsevol moment 

Explica la 
necessitat d'un sí 
recíproc i de la 
possibilitat dels 
canvis d'opinió en 
qualsevol moment, 
però només posa 
com exemple la 
relació sexual 

Explica i exemplifica 
amb situacions 
quotidianes a part 
de les relacions 
sexuals, la 
necessitat d'un sí 
recíproc i de la 
possibilitat dels 
canvis d'opinió en 
qualsevol moment 

Taula 13. Rúbrica d’avaluació pel taller del vídeo sobre la tassa de tè, relacionat amb el 

consentiment sexual. 
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Annex 5. Continguts del taller Tracta d’evitar-la. 

 

Figura 15. Continguts del taller Tracta d’evita-la. (Fundació Amaranta, 2018) 
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Annex 6. Rúbrica d’avaluació dels tallers dedicats a la 

visualització de pel·lícules. 

 

Ítem/Nivells Fluix Millorable Bé Expert 

Identificació 
d'escenes on hi 
ha abús sexual 

És incapaç de 
citar escenes on 
hi hagi abús 
sexual 

És capaç 
d'identificar dues 
escenes on hi hagi 
abús sexual físic, 
però no n'identifica 
on l'abús sigui 
verbal 

Identifica més de 
dues escenes on 
hi ha abús 
sexual físic, 
sense incloure'n 
d'abús sexual 
verbal 

Identifica més de 
dues escenes on es 
reflecteixen distints 
tipus d'abús sexual, 
tant verbal com físic 

Identificació 
d'escenes on 
apareixen 
recursos 
d'ajuda 

És incapaç de 
citar escenes on 
apareixen 
recursos d'ajuda 
per a les 
víctimes d'un 
abús 

Identifica dues 
escenes on 
apareixen recursos 
per ajudar a les 
víctimes d'un abús.  

Identifica més de 
dues escenes on 
apareixen 
recursos per 
ajudar a les 
víctimes d'un 
abús. 

Identifica més de 
dues escenes on 
apareixen recursos 
per ajudar a les 
víctimes d'un abús i 
explica de quina 
forma s'han d'utilitzar 

Impactes de 
l'ASI 

No s'esmenta 
cap impacte que 
ha tengut l'ASI 

Anomena tres 
impactes que té 
l'ASI damunt la 
víctima, però no 
els explica 

Anomena més 
de tres impactes 
que té l'ASI 
damunt la 
víctima, però no 
els explica 

Anomena i explica 
més de tres impactes 
que té l'ASI damunt 
la víctima 

Taula 14. Rúbrica d’avaluació per a les activitats realitzades als tallers de visualització de 

pel·lícules. 

 

Annex 7. Activitats d’avaluació per a la proposta d’ampliació 

del currículum de Biologia i Geologia. 
 

1.- Un dia de classe, parlant sobre sexualitat, una persona fa la següent 

afirmació, dirigint-se a un altre company: “Tots els gays són unes nenes”. 

Emprant els teus coneixements sobre sexualitat, raona si l’afirmació és 

vertadera o falsa. No t’oblidis d’esmentar si aquest tipus de comentaris són 

bons o dolents per crear un bon ambient a l’aula. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

2.- A l’hora de tenir relacions sexuals, el consentiment és un requisit. Tenint 

això en compte, esmenta si a les següents situacions hi ha consentiment real o 

no. Raona les respostes. Esmenta en quines situacions es donaria un abús 

sexual en cas d’arribar a tenir relacions donada la situació. 

a) Un membre de la parella es troba davall els efectes de les drogues, i no és 

capaç de prendre una decisió per sí mateix. 

 

 

b) Una parella havia parlat per tenir relacions sexuals al dia següent. Quan 

arriba el dia, un dels membres de la parella ja no té ganes de fer-ho, això no 

obstant, l’altre l’obliga perquè ja ho havien parlat el dia anterior. 

 

 

c) Dues persones decideixen tenir relacions sexuals espontàniament i abans de 

fer-ho, es demanen l’un a l’altre: “N’estàs segur/a?”. La resposta d’ambdós és 

“sí”. 
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d) Una persona A es veu forçada a tenir relacions sexuals amb una altra 

persona B degut al fet que li ha pagat els seus estudis universitaris. A l’hora de 

tenir relacions sexuals, la persona B ho fa perquè la persona A no ha dit que 

no. 

 

Annex 8. Rúbrica d’avaluació de les activitats proposades a 

l’ampliació del currículum de Biologia i Geologia. 

 

Ítem/Nivells Fluix Millorable Bé Expert 

Activitat 1 
Esmenta que 
l'afirmació és 
certa 

Esmenta que 
l'afirmació és falsa i 
que es tracta d'un 
comentari negatiu 
pel que fa al clima de 
l'aula, però no ho 
justifica 

Esmenta que l'afirmació 
es falsa, anomenant els 
conceptes d'identitat de 
gènere i orientació 
sexual i indica que és 
un comentari negatiu. 
No justifica cap de les 
seves respostes  

Esmenta que l'afirmació es 
falsa, distingint i explicant els 
conceptes d'identitat de 
gènere i orientació sexual i 
indica que és un comentari 
negatiu amb una justificació. 
Aporta exemples 

Activitat 2 

Esmenta que 
hi ha 
consentiment 
real a altres 
casos a més 
del c) 

Esmenta que només 
hi ha consentiment 
real al cas c), però 
no justifica les raons 
del no consentiment 
a la resta de casos 

Esmenta que només hi 
ha consentiment real en 
el cas c), justificant a la 
resta que en cap 
moment s'obté un sí, 
sense acabar de 
justificar sobre el poder 
canviar d'opinió, la 
coacció o el fet d'estar 
inconscient 

Esmenta que només hi ha 
consentiment real en el cas 
c), justificant a la resta que 
en cap moment s'obté un sí 
parlant sobre el poder 
canviar d'opinió al b), la 
coacció al d) o el fet d'estar 
inconscient a l'a) 

Taula 15. Rúbrica d’avaluació per les activitats proposades a l’ampliació del currículum de 

Biologia i Geologia. 


