
El 29 de setembre hem celebrat Assemblea 
general a FAPAES, que s’ha organitzat amb 
l’objectiu principal de fer un relleu en la Junta 

La formació per a pares i mares és un repte 
constant de FAPAES. Una de les eines que tenim 
per oferir-la són els webinars i tallers gratuïts. 
Durant aquest primer trimestre de curs, 
n’oferirem sobre tres temes diferents:

Assetjament escolar.

Discriminació per raó de gènere i raça.

Problemes de gestió emocional i trastorns relacionats amb la salut mental.

Un curs més, presentem el programa de 
formació de FAPAES! Una proposta rica i 
variada de xerrades-debat adreçades a pares i 
mares, que oferim a totes les AFA amb la il·lusió 
de saber que el curs passat, una vegada més, va 
ser molt ben rebut i molt ben valorat.

Oferim una formació a mida: cada AFA (o grup 
d’AFA, si l’organitzeu conjuntament) tria el 
tema que vol treballar, així com el dia i l’hora 
de la formació. 

Algunes coses importants:
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Trobareu el catàleg del curs 22/23 en aquest 
enllaç: 
https://fapaes.cat/?p=3442

No dubteu en posar-vos en contacte amb la 
nostra Àrea de Formació:

Albert Lacruz Bassols • 610 07 57 09 • 
formacio@fapaes.cat

Les sessions us les 

oferim en format 

presencial o online, 

segons les vostres 

necessitats.
Podeu contractar totes les formacions que necessiteu al llarg de tot el curs. 

Les formacions 
les imparteixen 
professionals experts 

en la matèria que, a 

més, tenen experiència 

en la formació i 
acompanyament de 

famílies.

El catàleg proposa 

alguns temes, però 

recordeu que fem les 

formacions a mida. Si 

no trobeu el tema que 

necessiteu, demaneu-

nos-ho.

Les sessions estan pensades en els destinataris finals, les famílies, amb l’objectiu que siguin eines útils i pràctiques i que la sessió sigui àgil i participativa.
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directiva de la Federació. Fruit d’aquesta 
Assemblea, s’ha constituït una nova Junta, 
formada per:

En tots tres casos, oferim eines pràctiques, 
adreçades a famílies, per a prevenir aquests 
problemes, detectar-los i actuar-hi.

Consulteu la web de la federació (www.
fapaes.cat) per a les dates de cada webinar.
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Ens plau anunciar que el Departament d’Educació 
publicat, recentment, la guia “Acompanyem a 
les famílies. Eines pràctiques per reduir la bretxa 
digital” que, mitjançant el web del Departament, 
es fa accessible a tota la comunitat educativa.

L’elaboració tècnica (pedagògica) del projecte 
va ser tasca de FAPAES, juntament amb la 
Subdirecció General de Suport a les Famílies i 
a la Comunitat Educativa. De bens segur que 
serà molt útil per als centres educatius, famílies, 
AFA i entitats que treballen en l’acompanyem 
i l’establiment de vincles família i escola. El 
Departament fa, en la seva web, aquesta 
presentació de la guia:

“La vulnerabilitat de moltes famílies a l’hora 
d’acompanyar els seus fills i filles en l’escolarització té 
un impacte enorme en el rendiment escolar i, sobretot, 
en les expectatives de futur. Ajudar els fills i filles a 
planificar la feina, motivar-los a esforçar-se, fer el 
seguiment de les seves tasques escolars o establir una 
relació constant i constructiva amb el tutor o tutora 
són responsabilitats per a les quals moltes famílies no 
tenen eines.
(...)

GUIA “Acompanyem a les 
famílies. Eines pràctiques per 
reduir la bretxa digital”

L’acompanyament ha de girar entorn de tres eixos 
diferents: en primer lloc, major competència digital 
en relació amb les plataformes d’aprenentatge que 
fa servir l’alumnat, que han pres una importància 
fonamental en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge; en segon lloc, eines de seguiment de 
l’escolarització a casa (motivació, planificació, estudi 
eficaç, etc.), i, en tercer lloc, comunicació i treball en 
equip amb el tutor o tutora i la resta de l’equip docent.
Aquesta publicació pretén ser una ajuda i donar eines 
pràctiques per assolir aquests objectius i reduir la 
bretxa digital”.

Subdirector de sensibilització i prevenció de 
la Direcció General per l’Erradicació de les 
Violències Masclistes 

-Entrevistem
Rubén Sanchez Ruiz

 Ens pot explicar, a grans trets, la 
tasca principal de la Direcció General 
per a l’Erradicació de les Violències 
Masclistes? 

Desenvolupem les polítiques públiques per 
tal d’erradicar les violències masclistes a 
tot Catalunya, una de les prioritats de la 
Conselleria d’Igualtat i Feminismes. Entre 
les funcions més importants de la Direcció 
General, podem destacar la coordinació en el 
disseny, la implementació i l’avaluació de les 
polítiques del Govern de la Generalitat per a 
l’erradicació de les violències masclistes, així 
com dels programes i serveis que aborden les 
violències masclistes. 

A més, es vetlla perquè la perspectiva de 
gènere interseccional i de drets humans 
s’incorpori en l’abordatge de les violències 
masclistes, i impulsa el treball en xarxa i la 
creació de circuits i protocols per als àmbits i 
formes de les violències masclistes. 
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 Digui’ns, si us plau, algunes dades que 
ens ajudin a entendre la magnitud del 
problema actualment.  

L’any 2021 es van interposar 16.911 denúncies 
per motiu de violència masclista en l’àmbit 
de la parella i familiar a Catalunya, un 9,9% 
més que el 2020, amb 15.386 denúncies. A 
aquestes denúncies s’han de sumar totes les 
violències masclistes que no es denuncien 
i que, per tant, queden invisibilitzades. Es 
pot aprofundir més en les dades accedint 
a les que publica l’Observatori per la 
Igualtat de Gènere, que el proper Novembre 
actualitza la seva memòria. Es pot consultar 
la del 2021 aquí (chrome-extension://
efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
https://dones.gencat.cat/web/.
content/03_ambits/Observatori/03_
dossiers_estadistics/Dossier_
estadistic_VM_2021_25N.pdf)

A més, segons l’Enquesta de Violències Sexuals 
de Catalunya (2019), aproximadament 8 de 
cada 10 dones enquestades han estat víctimes 
de, com a mínim, un fet de violència sexual des 
que tenien 15 anys. Tanmateix, només el 12% de 
les dones han presentat denúncia. 

A nivell europeu, 1 de cada 3 dones ha 
experimentat violència física i/o sexual des dels 
15 anys d’edat. 

En tot cas, les violències masclistes són un 
fenomen estructural i des d’aquesta mirada 
cal abordar-les. No són un problema individual, 
sinó que tenen una dimensió social i política. 

 D’on sorgeix, la violència masclista? 
Per què sorgeix?   

En primer lloc les violències masclistes són de 
diferents formes, tipus i àmbits. Per tant, no en 
podem parlar en singular, sinó en plural. 

En aquest sentit, la Llei Catalana 17/2020 que 
modifica la Llei Catalana 5/2008, defineix 
les violències masclistes com totes aquelles 
violacions dels drets humans a través de la 
violència que s’exerceix contra les dones com a 
manifestació de la discriminació i de la situació 
de desigualtat en el marc d’un sistema de 
relacions de poder dels homes sobre les dones 
i que, produïda per mitjans físics, econòmics 
o psicològics, incloses les amenaces, les 
intimidacions i les coaccions, té com a resultat 
un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, 
tant si es produeix en l’àmbit públic com en el 
privat. 

 Entre els programes que impulsa 
la seva Direcció general, quins van 
adreçats als Instituts de Secundària? 

Estem dissenyant a nivell interdepartamental 
una estratègia nacional de prevenció 
estructural de totes les violències masclistes, 
de la qual es desprendran mesures, programes i 
accions concretes. 

En aquesta línia, el nostre Departament 
conjuntament amb el Departament d’Educació i 
el Departament de Salut, ha impulsat la primera 
fase de l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals 
i Reproductius a diferents centres educatius, 
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en què s’han repartit productes menstruals 
reutilitzables acompanyats de sessions 
formatives, amb una molt bona valoració per 
part de l’alumnat. 

 Fins a quin punt podem preveure (i, 
per tant evitar) violències masclistes 
des dels centres educatius? Quins coses 
concretes podem fer? 

Creiem que cal fer molts canvis i a molts 
nivells, ja sigui de forma individual, relacional, 
comunitària, a nivell polític... per arribar a 
desmuntar les causes estructurals de les 
violències masclistes. 

Ja es fan iniciatives interessants (com el 
COEDUCA’T) als Centres Educatius, però 
cal articular-les millor i sistematitzar-les. En 
aquest sentit, l’educació en sexualitats serà 
obligatòria, incorporant-se al currículum 
escolar i al llarg de tota l’etapa escolar, des 
dels 0-3 anys. 

A més, ara disposem d’un protocol marc 
de la diligència deguda en la intervenció de 
les violències masclistes, i això és un nou 
paradigma que posiciona la defensa dels 
drets de les dones, dels infants i adolescents 
al centre. Plantegem un abordatge global 
que inclou tots els sectors i àmbits, inclòs 
l’educatiu, amb mesures i protocols específics 
per avançar en l’erradicació de les violències 
masclistes. 

 Quina formació del professorat 
s’està fent actualment, per ajudar a 
avançar en aquest tema?

Des del nostre Departament d’Igualtat i 
Feminismes hem impulsat una formació en 
violències sexuals per al professorat, que es 
pot consultar aquí: https://dones.gencat.
cat/ca/ambits/formacio/formacions/
intervencio-en-violencies-sexuals/
 

També s’ha creat conjuntament amb el 
Departament d’Educació una guia molt pràctica 
i interessant en aquest mateix àmbit: https://
igualtat.gencat.cat/web/.content/
Ambits/violencies-masclistes/Guia-
Violencia.pdf 

 I les famílies? Quines serien les 
principals pautes d’actuació familiar 
que recomaneu des de la Direcció 
General? 

És una resposta complexa, en tant que volem 
fugim de les receptes o les consignes vagues. 
Creiem que cada intervenció és un procés 
acurat d’acompanyament respectuós a les 
supervivents i, per tant, personalitzat, en 
què s’analitzen els seus factors de protecció, 
les seves circumstàncies,... Com en moltes 
ocasions les violències són transversals, cal una 
intervenció sempre amb perspectiva feminista i 
interseccional. 

Per això, recomanem a les famílies que 
s’assessorin en cada cas, contactant 
directament amb el nostre telèfon d’atenció i 
informació, el 900900120. Allà rebran pautes 
en funció de cada situació particular.

 Quina creu que ha de ser la tasca 
d’una federació com la nostra, en 
aquest tema? 

Doncs com a federació cal sumar-se al treball 
en xarxa i de coordinació, que és un dels pilars 
de l’abordatge de les violències masclistes. Cal 
conèixer els circuits i els serveis especialitzats 
de cada zona en l’atenció i detecció de les 
Violències Masclistes. 

A més, és necessari sumar-se a les iniciatives 
comunitàries que vagin molt més enllà d’una 
activitat puntual: volem conscienciar a tota 
la societat i a tota la comunitat educativa, 
i això implica hores, constància i estar molt 
actualitzades. 

Volem una societat feminista, volem trencar els 
prejudicis i els mandats de gènere, volem que la 
societat sigui lliure, igualitària, justa i inclusiva, 
i entre totes i tots ho aconseguirem.

Serveis i 
productes 

interessants 
per a les AMPA 

i centres 
educatius


