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TALLER-FORMACIÓ:  

 
“Entendre i abordar les problemàtiques associades al model de 
masculinitat entre els adolescents i joves en l’àmbit educatiu”  

 
16 de Juny de 2015.  

 
 
 
1. JUSTIFICACIÓ 

 

El model de masculinitat tradicional s’ha vist fortament confrontat tant per la noves direccions 
de les institucions com per part de la població en general i de l’imaginari social,  cada cop més 
obert a noves maneres de ser homes. No obstant, encara hi ha molt camí per recórrer. Segons 
els últims estudis el 25% de les noies pateixen violència psicològica de control per part de les 
seves parelles (Macroenquesta Violència contra la Dona 2015) i el 30% dels joves pensa que la 
violència en la parella és inevitable o simplement l’accepta (Informe sobre la percepció de la 
Violència de Gènere entre els Adolescents i els Joves. 2014). Els homes segueixen sent la 
població que mor més per causes externes (accidents, homicidis, drogues...) i la 
coresponsabilitat a la llar segueix estant lluny de la paritat entre sexes.  
 
En l’àmbit educatiu seguim trobant-nos amb actituds masclistes on es discrimina, 
explícitament o implícitament, per no complir amb els manaments de gènere establerts. El 
bullying homofòbic segueix sent una de les principals formes de violència a les aules i els 
homes son els protagonistes més nombrosos del “fracàs escolar”. Entre el professorat i altres 
professionals veiem conflictes associats directament als homes i a la manera que tenen de ser-
ho que ens costa entendre i abordar d’una manera eficient, duradora i que condueixi a un 
major benestar individual i comú.  
 
És en aquest context que des del Projecte CANVIEM-HO volem col·laborar i acompanyar als i 
les professionals que vulguin revisar els aspectes que tenen a veure amb la violència associada 
a un model de masculinitat que denominem “tòxica”. Una masculinitat que té a veure amb la 
construcció de la pròpia identitat, el sentit de vida, la relació amb les altres persones i amb un 
sistema de posicions de poder. 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

 

La proposta consisteix en un taller-formació de dues hores on treballarem sobre la construcció 

de les masculinitats, la seva repercussió a l’aula i estratègies per abordar la problemàtica des 

del nostre rol com acompanyants (professorat i altres professionals).  
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3. PERSONES DESTINATÀRIES 

 

Professorat i altres professionals que acompanyin als adolescents i joves en l’àmbit educatiu.  
 
4. METODOLOGIA 

 
La sessió té una durada de dues hores i estarà facilitada per un tècnic del Projecte CANVIEM-
HO, del Servei d’Atenció a Homes per a la Promoció de Relacions No Violentes de l’Ajuntament 
de Barcelona.  
 
La metodologia utilitzada té com a base la construcció de coneixement entre totes les 
persones participants. Per això apostem per dinàmiques participatives, experiencials i 
inductives que, a través de les experiències pròpies es pugui posar més claredat en la 
problemàtica tractada. Alhora, i tenint en compte el context i el format, es facilitaran dades, 
recursos i experiències amb la intenció de construir un marc teòric comú i disposar d’eines 
concretes per començar a detectar i intervenir.  
 
 

 

 

 

 

 

Nota: Qualsevol pregunta o suggeriment respecte al contingut, metodologia o el mateix servei, 

no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Ens ajuda molt saber què us interessa com 

persones protagonistes i expertes en l’acompanyament de l’alumnat.  
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