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JORNADA D’ESCOLES 
FEMINISTES:  

“ LA VIOLÈNCIA MASCLISTA A 
LA PETITA INFÀNCIA” 

 

Les jornades d’escoles feministes són un punt de trobada fonamental pels 
projectes de coeducació i de treball envers la violència masclista necessaris per 
poder avançar cap a una societat feminista, on la igualtat de drets prevalgui per 
damunt d’altres aspectes. 

 

Des de l’escola bressol vam iniciar un projecte amb petita infància, equip i famílies 
al curs 2016-17 que ha possibilitat reflexions, intercanvi i modificacions curriculars 
que han possibilitat canvis en el projecte d’escola. 

 

Aprofitarem la jornada per poder explicar el projecte, intercanviar reflexions amb 
les persones participants i aprendre noves situacions quotidianes que cal revisar. 

 

A continuació expliquem com ha sorgit i com s’ha desenvolupat el projecte, i com 
plantejarem la sessió. 

 
1. RESUM DEL PROJECTE DE L’ESCOLA. 

 

L’educació per la pau i la convivència és un aspecte determinant en tots els projectes 

educatius de les escoles. Encara i així, els projectes són plens de paraules, de 

silencis, actuacions, organitzacions, propostes... que es contradiuen amb els 

objectius inicials. Aquest fet és destacable molt especialment en l’àmbit de la 

coeducació, on es visualitzen accions de violència dels nens i accions de ser 

submisa de les nenes; de la mateixa manera que es generen desigualtats entre 

ambdós gèneres. 

Des d’aquesta perspectiva, el Centre d’Atenció a la Dona de l’Ajuntament de 

l’Hospitalet (CAID) va iniciar un projecte fa quatre anys de formació i sensibilització 

dels equips de mestres. Tot al contrari que en altres ocasions, en aquest cas, la 

formació anava dirigida als equips de mestres de petita infància, ja  que la 

desigualtat i la violència de gènere s’inicia des de l’embaràs. 

Fins el moment es realitzava assessorament i formació des del CAID als centres 

de secundària de la ciutat. Però l’increment de casos de violència de gènere entre els 

adolescents, fa plantejar als professionals del servei, la importància del treball de 

prevenció des de la petita infància. 
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Dues escoles bressols municipals de la ciutat (EBM La Casa dels Arbres i EBM 

La Casa dels Contes), l’escola Paco Candel i la Universitat Autònoma de 

Barcelona s’afegeixen al projecte que planteja inicialment els professionals del 

CAID. 

El projecte s’inicia amb un pla de formació i sensibilització als tres equips docents 

des de la UAB. 

 

Arrel de la formació, l’UAB proposa als diferents equips elaborar un projecte amb 

les alumnes del darrer curs del grau d’educació infantil, envers la detecció de les 

violències de gènere per part dels equips docents de les escoles. 

Després de planificar els objectius i les àrees d’observació, i organitzar horaris i 

calendari, sis alumnes de l’UAB varen realitzar enregistraments i observacions a l’EBM 

La Casa dels Arbres i a l’EBM La Casa dels Contes durant deu dies. Les àrees 

d’observacions van ser: 

 

- Espais i materials de l’escola 

- Llenguatge de les educadores envers els infants 

- El joc dels infants 
 

 
Un cop realitzades les observacions i recollides les dades, les alumnes varen fer 

devolució als equips sobre el que havien observat; destacant de cada punt 

aquells aspectes que generaven violència de gènere i els que feien prevenció de 

violència de gènere. 

Davant de les devolucions realitzades, cada escola bressol va continuar amb el 

projecte segons les necessitats de l’equip i l’escola. 

Paral·lelament, Elena Gutiérrez, psicòloga i psicomotricista que s’havia afegit al 

projecte a través de Rosalina Alcalde (UAB) en el procés d’observació de les 

alumnes, ens proposa ajudar-nos amb un aspecte clau dins de la violència de 

gènere: el cos i el moviment 

Durant el curs 18-19, realitza observacions continuades en els tres nivells de 

l’escola, envers el coneixement del cos i els diferents moviments que realitzen les 

nenes i els nens de manera individual i en la creació de relacions entre elles i 

ells. 

Davant de les reflexions treballades, durant el curs 19-20, Elena Gutiérrez 

realitza una formació a l’equip de l’escola, per a treballar el coneixement del cos 
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com a generador d’autoestima i el moviment com a eina de prevenció de desigualtat 

de gènere. 

D’altra banda, durant el curs 18-19, es va crear una comissió de famílies sobre 

la desigualtat de gènere, amb l’objectiu de sensibilitzar a les famílies davant d’aquest 

tema i generar sinergies educatives més enllà de l’escola. 

Paral·lelament, aquesta comissió va realitzar una formació sobre aquest tema 

amb Rosalina Alcalde i CAID, per a tenir més informació i més eines per treballar 

a la comissió. 

Des de llavors, les famílies conjuntament amb l’equip de l’escola conformen una 

comissió de treball, on es reflexiona a partir d’experiències pròpies i de 

formacions que es van realitzant sobre la violència masclista.  

 

Moltes d’aquestes famílies que han format part d’aquesta comissió de treball, 

han desenvolupat programes i projectes a les escoles d’infantil i primària on han 

matriculat als seus fills i filles; per continuar elaborant dinàmiques de reflexió i 

difusió sobre la violència masclista. 

2. IDEES GENERALS 

 Durant la sessió, s’aprofundirà envers les observacions  que hem recollit, 

les reflexions realitzades i els canvis produïts. 

 L’explicació durarà 40-45 minuts, i després es deixarà un espai de 

preguntes, inquietuds i suggeriments. 

 Intervindrà la direcció de l’escola, amb la col·laboració d’alguna mestra i 

una representant de famílies (a determinar totes dues) 

 Es necessitarà projector. 


