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EL SAFAREIG

L'ENTITAT
El Safareig és una entitat amb una llarga
trajectòria en el treball d’abordatge de les
violències masclistes des dels diferents
nivells d’intervenció: prevenció, atenció i
recuperació, així com en la formació a
professionals i en l’orientació i inserció
laboral a dones.

MISSIÓ
La nostra missió és la construcció d’una
societat on s’accepti la diferència sexual,
des del reconeixement i el respecte mutu,
possibilitant espais de paraula i realitats
apoderadores, resolutives i lliures de
violència masclista.

PREVENCIÓ
El nostre programa de prevenció fa més
de quinze anys que genera espais de
reflexió i paraula per aconseguir relacions
més igualitàries basades en el diàleg, el
respecte mutu, l'acolliment de la
diferència sexual i el valor de la diversitat.
Posem especial èmfasi a les primeres
etapes de la vida, infància i adolescència,
per considerar-les clau en la constitució
de la subjectivitat. Per això, generem
espais de creació, paraula, reflexió i
acompanyament educatiu, com a vies

SAFAREIG.ORG

per a desenvolupar la mirada crítica i fer un
tractament del malestar; un procés on
cadascú i cadascuna pugui trobar la
manera única i singular d'esdevenir noi,
noia, home o dona.
Entenem, a més, que els diferents agents
educatius tenen un paper crucial en la
prevenció de les violències masclistes i per
això també ens dirigim al personal docent,
educadors i educadores d'espais i casals de
joves, monitors/es de menjadors i d’esplais,
AFAS, AMPAS etc.
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EL SAFAREIG

ESCOLES
BRESSOL
PREVENCIÓ A
ESCOLES BRESSOL: P1, P2

NOM DEL CURS

A QUÈ JUGUEM

OBJECTIU GENERAL

Facilitar un espai de joc no sexista amb les famílies per a
què puguin interactuar amb la canalla en un entorn
coeducatiu, compartint dubtes i reflexions amb
professionals especialitzades.

GRUP

Famílies i nens i nenes de P1 i P2

DURADA

1h 30

PREU

285€

METODOLOGIA

Dinàmiques participatives on posar en joc les experiències
més properes.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Indagar sobre la constitució i projecció dels estereotips de
gènere en la petita infància.
Generar un espai que permeti als nens i nenes reflexionar
envers el repartiment desigual de tasques domèstiques en
funció del gènere.
Oferir models igualitaris de relació lliures de sexisme.
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EL SAFAREIG

INFÀNCIA
PREVENCIÓ A PETITA
INFÀNCIA: P3, P4 I P5

NOM DEL CURS

CONTES NO SEXISTES: LA HISTÒRIA DE LOS
BONOBOS CON GAFAS

OBJECTIU GENERAL

Incidir en una etapa clau en la constitució de la
subjectivitat per a fer visibles els diversos models de ser
nens i nenes.

GRUP

P3, P4 i P5

DURADA

1h

PREU

235€

METODOLOGIA

Dinàmiques participatives on posar en joc les experiències
més properes.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Indagar sobre la constitució i projecció dels estereotips de
gènere en la petita infància.
Generar un espai que permeti als nens i nenes reflexionar
envers el repartiment desigual de tasques domèstiques en
funció del gènere.
Oferir models de relació entre nois i noies, homes i
dones basats en el bon tracte.

SAFAREIG.ORG
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EL SAFAREIG

INFÀNCIA
PREVENCIÓ A PETITA
INFÀNCIA: P3, P4, P5

NOM DEL CURS

ELS JOCS I LES JOGUINES: DE NENS O DE
NENES?

OBJECTIU GENERAL

Afavorir l’aprenentatge significatiu, promovent la
coeducació i la convivència igualitària al grup.

GRUP

P3, P4 i P5

DURADA

1h

PREU

235€

METODOLOGIA

Dinàmiques participatives on posar en joc les experiències
més properes.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Llegir a través del joc, com nenes i nens perceben la
diferència sexual.
Transmetre la idea que els nens i les nenes poden jugar
amb les joguines que vulguin, ja que aquestes no tenen
sexe.
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EL SAFAREIG

PRIMÀRIA
PREVENCIÓ A PRIMÀRIA:
1R PRIMÀRIA

NOM DEL CURS

ELS JOCS I LES JOGUINES: DE NENS O DE
NENES?

OBJECTIU GENERAL

Afavorir l’aprenentatge significatiu, promovent la
coeducació i la convivència igualitària al grup.

GRUP

1r Primària

DURADA

1h

PREU

265€

METODOLOGIA

Dinàmiques participatives on posar en joc les experiències
més properes.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Llegir a través del joc, com nenes i nens perceben la
diferència sexual.
Transmetre la idea que els nens i les nenes poden jugar
amb les joguines que vulguin, ja que aquestes no tenen
sexe.
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EL SAFAREIG

PRIMÀRIA
PREVENCIÓ A PRIMÀRIA:
2N PRIMÀRIA

NOM DEL CURS

CONTES NO SEXISTES: ROSA CARAMEL

OBJECTIU GENERAL

Afavorir l’aprenentatge significatiu, promovent la
coeducació i la convivència igualitària al grup.

GRUP

2n Primària

DURADA

1:30h

PREU

265€

METODOLOGIA

Dinàmiques participatives on posar en joc les experiències
més properes.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Llegir quina percepció té el grup de la difèrencia sexual fent
servir la lectura del conte Rosa Caramel.
Reflexionar al voltant del què significa per ells i elles ser nois
i ser noies.
Oferir models de relació entre nois i noies, homes i dones
basats en el bon tracte.
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EL SAFAREIG

PRIMÀRIA
PREVENCIÓ A PRIMÀRIA:
3R PRIMÀRIA

NOM DEL CURS

QUÈ SABEM DE L’AMOR: L’ARTUR I LA
CLEMENTINA

OBJECTIU GENERAL

Acompanyar en la conformació de les subjectivitats i en
l’acolliment i valor de la diferencia sexual.

GRUP

3r Primària

DURADA

1:30h

PREU

265€

METODOLOGIA

Dinàmiques participatives on posar en joc les experiències
més properes.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Poder llegir al grup, com perceben nois i noies d’aquestes
edats la diferencia sexual.
Reflexionar al voltant del què significa per ells i elles ser nois
i ser noies.
Parlar d’amor i relacions, oferint models bentractans.
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EL SAFAREIG

PRIMÀRIA
PREVENCIÓ A PRIMÀRIA:
3R PRIMÀRIA

NOM DEL CURS

CONTES PER LA DIVERSITAT: LES COSES
QUE LI AGRADEN A EN FRAN

OBJECTIU GENERAL

Educar la mirada crítica, analitzant els codis i signes
convencionals en els quals es recolza el masclisme.

GRUP

3r Primària

DURADA

1:30h

PREU

265€

METODOLOGIA

Dinàmiques participatives on posar en joc les experiències
més properes.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Reflexionar envers els estereotips masclistes.
Animar l'ús de la paraula com a instruments de
coneixement i com a vehicle de comunicació, afecte i
convivència.
Oferir un ventall ample i divers de models de família
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EL SAFAREIG

PRIMÀRIA
PREVENCIÓ A PRIMÀRIA:
4RT PRIMÀRIA

NOM DEL CURS

CONTES PER LA DIVERSITAT: LES COSES
QUE LI AGRADEN A EN FRAN

OBJECTIU GENERAL

Educar la mirada crítica, analitzant els codis i signes
convencionals en els quals es recolza el masclisme.

GRUP

4rt Primària

DURADA

1:30h

PREU

265€

METODOLOGIA

Dinàmiques participatives on posar en joc les experiències
més properes.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Reflexionar envers els estereotips sexistes.
Parlar dels nous models familiars.
Crear un espai de paraula per a parlar d’afectes i emocions.
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EL SAFAREIG

PRIMÀRIA
PREVENCIÓ A PRIMÀRIA:
5È PRIMÀRIA

NOM DEL CURS

ESTIMAR NO FA MAL

OBJECTIU GENERAL

Reflexionar envers les relacions abusives i les violències
masclistes.

GRUP

5è Primària

DURADA

1:30h

PREU

265€

METODOLOGIA

Dinàmiques participatives on posar en joc les experiències
més properes.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Estimular la capacitat de posar en paraules els seus
coneixements, dubtes i pors en relació al tema.
Fer visible l'ampli ventall de singularitats a l'aula, tant de la
banda dels nois com de les noies.
Parlar de models de relació bentractants.

12

EL SAFAREIG

PRIMÀRIA
PREVENCIÓ A PRIMÀRIA:
6È PRIMÀRIA

NOM DEL CURS

TENIM UN PROBLEMA I ARA QUÈ?

OBJECTIU GENERAL

Oferir eines per a la resolució no violenta de conflictes i la
prevenció Bullying LGBTIfòbic

GRUP

6è Primària

DURADA

1:30h

PREU

265€

METODOLOGIA

Dinàmiques participatives on posar en joc les experiències
més properes.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Reflexionar envers els conflictes cotidians que sorgeixen en
la relació amb els altres i que guarden relació amb el
gènere.
Practicar formes de comunicació i resolució de conflictes de
manera cooperativa i negociada.
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EL SAFAREIG

PRIMÀRIA
PREVENCIÓ A PRIMÀRIA:
NOA

NOM DEL CURS

NOA

OBJECTIU GENERAL

Generar un espai de prevenció de les violències per al cicle
mitjà de l’ensenyament primari.

GRUP

3è i 4rt de primària.

DURADA

1 reunió 30’ a l'inici dels tallers amb el professorat.
3 sessions d'1h 30’ amb el grup.

PREU

594€

METODOLOGIA

Dinàmiques participatives on posar en joc les experiències
més properes.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Fer visible l'ampli ventall de singularitats a l'aula, tant de la
banda dels nois com de les noies.
Reflexionar envers els estereotips de gènere.
Practicar formes de comunicació i resolució de conflictes de
manera cooperativa i negociada.
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EL SAFAREIG

JOVES
PREVENCIÓ A JOVES:
1R I 2N D’ESO

NOM DEL CURS

NOIS I NOIES: NI PRÍNCEPS BLAUS, NI
PRINCESES ROSES

OBJECTIU GENERAL

Facilitar la presa de consciència envers la construcció
social de les identitats de gènere

GRUP

1r i 2n ESO. Joves de 12 -14 anys.
2 hores

DURADA

PREU

285€

METODOLOGIA

S’utilitzaran dinàmiques participatives, on posar en
situació les seves experiències.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Generar un espai per a parlar amb el jovent de la diferència
sexuada.
Reflexionar envers la diferent valoració social d’allò masculíi
femení.
Reflexionar de manera crítica sobre els models de feminitat
i masculinitat hegemònics.
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EL SAFAREIG

JOVES
PREVENCIÓ A JOVES:
1R I 2N D’ESO

NOM DEL CURS

EL SEXISME A LA PUBLICITAT. NOIES I
NOIS: SOM COM ALS ANUNCIS?

OBJECTIU GENERAL

Facilitar eines per a desenvolupar capacitats d’anàlisi
crítica de la publicitat en relació al gènere i la violència
masclista.

GRUP

3r i 4rt ESO.

DURADA

2 hores

PREU

285€

METODOLOGIA

S’utilitzaran dinàmiques participatives, on posar en
situació les seves experiències.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Identificar els diferents models de feminitat i masculinitat
que la publicitat ofereixi reflexionar vers els missatges
implícits.
Visibilitzar el model afectiu-sexual que mostra la publicitat i
reflexionar sobre la possible relació que té amb les
violències masclistes.
Reflexionar de manera crítica sobre els models de feminitat
i masculinitat hegemònics.
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EL SAFAREIG

JOVES
PREVENCIÓ A JOVES:
3R ESO

NOM DEL CURS

APROPANT-NOS A LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES

OBJECTIU GENERAL

Apropar-nos a la problemàtica de les violències masclistes
des de les macro a les microsistèmiques o més properes.

GRUP

Joves de 14 -15 anys.

DURADA

2 hores

PREU

285€

METODOLOGIA

S’utilitzaran dinàmiques participatives, on posar en
situació les seves experiències.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Reflexionar vers la desigualtat sexual i els estereotips de
gènere.
Treballar els mites o creences falses que justifiquen les
violències masclistes.
Crear espais de discussió on parlar del Sexting i d’altres
violències masclistes 4.0.
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EL SAFAREIG

JOVES
PREVENCIÓ A JOVES:
3R I 4RT ESO

NOM DEL CURS

MOLTES MANERES DE SER NOI, MOLTES DE
SER NOIA

OBJECTIU GENERAL

Repensar els models de masculinitat i feminitat
hegemònics, com a forma de prevenció de violències
masclistes i les violències LGTBI fòbiques.

GRUP

Joves de 14 fins als 18 anys.

DURADA

2 hores

PREU

285€

METODOLOGIA

S’utilitzaran dinàmiques participatives, on posar en
situació les seves experiències.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Fer visible l'ampli ventall de singularitats a l'aula, tant de la
banda dels nois com de les noies.
Reflexionar envers la dificultat dels mitjans per a captar les
singularitats i com reprodueixen els estereotips.
Generar un espai de paraula per a conversar del què s’entén
per masculí i femení.
Fomentar la consciència crítica com a eina de
transformació de les societats.
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EL SAFAREIG

JOVES
PREVENCIÓ A JOVES:
4RT ESO

NOM DEL CURS

DETECTANT LA VIOLÈNCIA EN LA PARELLA

OBJECTIU GENERAL

Proporcionar elements de comprensió de la violència en la
parella i identificar els tipus i formes més properes per
promoure la prevenció.

GRUP

4rt ESO
2 hores

DURADA

PREU

285€

METODOLOGIA

S’utilitzaran dinàmiques participatives, on posar en
situació les seves experiències.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Reflexionar sobre els estereotips les desigualtats i els mites
entorn a la violència masclista.
Identificar formes de violència en la parella i els elements
que dificulten posar límits al maltractament.
Crear espais de discussió on puguin sorgir possibles models
alternatius de relació.

19

EL SAFAREIG

JOVES
PREVENCIÓ A JOVES:
4RT D’ESO, CICLES I BATXILLERAT

NOM DEL CURS

I TU:
LLIGUES O ET LLIGUEN? PARLEM-NE!

OBJECTIU GENERAL

Construir i comprendre la sexualitat com un valor humà i
els valors que porta implícits: plaer, tendresa, comunicació,
respecte, igualtat, intimitat, confiança i diversitat.

GRUP

4rt d’ESO, Cicles i Batxillerat*

DURADA

2 hores

PREU

285€

METODOLOGIA

S’utilitzaran dinàmiques participatives, on posar en
situació les seves experiències.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Reflexionar sobre les actituds davant la sexualitat des d’una
perspectiva de gènere.
Promoure models de relació igualitaris.
Visibilitzar la diversitat sexual.
Prevenir la violència sexual.

*Adaptable en funció de la demanda.

SAFAREIG.ORG
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EL SAFAREIG

JOVES
PREVENCIÓ A JOVES:
4RT ESO, CICLES I BATXILLERAT

NOM DEL CURS

QUÈ EN SAPS DEL 8 DE MARÇ?

OBJECTIU GENERAL

Obrir un espai de pensament crític envers la història que
ens han explicat i la que no coneixem sobre les dones.

GRUP

Joves de 14 fins als 18 anys.

DURADA

2 hores

PREU

285€

METODOLOGIA

S’utilitzaran dinàmiques participatives, on posar en
situació les seves experiències.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Facilitar la presa de consciència sobre el que sabem i el que
no sabem de la història de les dones i l’evolució del seu
paper en la societat.
Visibilitzar les reivindicacions i els drets fonamentals
reivindicats des del feminisme.
Reconèixer les reivindicacions del passat i motivar per
continuar treballant amb empenta pels drets de les dones.
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EL SAFAREIG

JOVES
PREVENCIÓ A JOVES:
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

NOM DEL CURS

EL TEU AMOR ÉS DE PEL·LÍCULA?

OBJECTIU GENERAL

Reflexionar al voltant del lloc que ocupa l’amor al cinema,
de les representacions que es fan d’allò masculí i femení i
de la relació amb la violència vers les dones.

GRUP

Batxillerat i Cicles formatius (16 -30 anys).

DURADA

2 hores

PREU

285€

METODOLOGIA

S’utilitzaran dinàmiques participatives, on posar en
situació les seves experiències.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Analitzar els diferents ideals d’amor romàntic que tenen
representació al cinema.
Crear un espai per a parlar de les idees que ens suggereixen
les diferents escenes cinematogràfiques visionades, de les
contradiccions que ens generen, etc.
Parlar de models de relació bentractans.
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EL SAFAREIG

COMUNITÀRIA
PREVENCIÓ COMUNITÀRIA:
GRUPS DE DONES

NOM DEL CURS

CONFERÈNCIA -DEBAT:
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA EN LA PARELLA

OBJECTIU GENERAL

Facilitar un espai d'informació, reflexió i debat sobre la
violència masclista a les relacions de parella.

GRUP

Dones.

DURADA

2 hores

PREU

285€

METODOLOGIA

S’utilitzaran dinàmiques participatives, on posar en
situació les seves experiències.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Identificar els diferents tipus d’abusos que es poden donar
en una relació de parella.
Reflexionar al voltant dels mites socials que existeixen
entorn la problemàtica
Donar elements de comprensió per a la detecció de
situacions de violència
Informar dels recursos existents i què es pot fer per prevenir
la violència.
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EL SAFAREIG

COMUNITÀRIA
PREVENCIÓ A COMUNITAT:
GRUPS DE DONES

NOM DEL CURS

TALLER:
EL PLAER ÉS NOSTRE

OBJECTIU GENERAL

Oferir un espai per a parlar de sexualitat fent visible l’ampli
ventall de models de dones participants.

GRUP

Dones

DURADA

2 hores

PREU

285€

METODOLOGIA

S’utilitzaran dinàmiques participatives, on posar en
situació les seves experiències.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Reflexionar al voltant dels mites sobre la sexualitat
femenina.
Aprendre a identificar les nostres necessitats a partir dels
indicadors corporals.
Conèixer el nostre cos per gaudir-lo.
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EL SAFAREIG

AFAS
TALLERS A AFAS PER A FAMÍLIES

NOM DEL CURS

TALLER: COEDUCACIÓ EN L’ÀMBIT FAMILIAR

OBJECTIU GENERAL

Fomentar l’anàlisi i el debat de la realitat sexista que ens
envolta i com aquesta es filtra en el tipus d’educació que
practiquem amb els nostres fills i filles.

GRUP

Mares, pares i tutors/es

DURADA

2 hores

PREU

285€

METODOLOGIA

S’utilitzaran dinàmiques participatives, on posar en
situació les seves experiències.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

La socialització de gènere.
Els missatges discriminatoris cap a noies i nois.
Les joguines adreçades a nois i noies.
La coeducació com a model educatiu de prevenció de la
violència.
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EL SAFAREIG

AFAS
TALLERS A AFAS PER A FAMÍLIES

NOM DEL CURS

COM ACOMPANYAR LA SEXUALITAT DELS TEUS FILLS I
FILLES?

OBJECTIU GENERAL

Dotar a les famílies de recursos per acompanyar la
sexualitat dels seus fills i filles.

GRUP

AMPES

DURADA

2 hores

PREU

315€

METODOLOGIA

Serà una xerrada on es tindran en compte
aspectes teòrics però també s’utilitzaran dinàmiques
participatives, per posar-se en situació a partir de les seves
experiències.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Ampliar els objectius de l’educació sexual: conèixerse, acceptar-se i relacionar-se, sense quedar-se en allò
merament preventiu.
Conèixer els aspectes bàsics del desenvolupament
sexual humà.
Generar un espai on les famílies puguin compartir
dubtes, pors i estratègies educatives.
Fer un retorn a les famílies des d’una mirada
professional i feminista.
Conèixer els recursos en matèria d’educació sexual a
la xarxa i al propi territori.

SAFAREIG.ORG
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EL SAFAREIG

ESPAI DE FORMACIÓ I
ASSESSORAMENT
PREVENCIÓ A PROFESSIONALS:
PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ

NOM DEL CURS

ESPAI D’ASSESSORAMENT: LA PREVENCIÓ DE LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA EN EL COL·LECTIU JOVE

OBJECTIU GENERAL

Reforçar el paper que pot tenir el professorat de
secundària com a agents preventius de la violència en
parelles joves.

GRUP

Professorat de secundària.

DURADA

2 hores

PREU

315€

METODOLOGIA

S’utilitzaran dinàmiques participatives, on posar en
situació les seves experiències.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Sensibilitzar en la problemàtica de la violència masclista a
l’àmbit de la parella.
Donar a conèixer al professorat els diferents recursos de
prevenció de la violència masclista a la parella.
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EL SAFAREIG

CASALS I ESPAIS
DE JOVES

NOM DEL CURS

SEX. JOVE. PUNT D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
SEXOLÒGIC PER A JOVES

OBJECTIU GENERAL

Oferir un espai continuat i sostingut en el temps per a
assessorar i acompanyar les sexualitats en el col·lectiu jove.

GRUP

Joves usuaris i usuàries del casals i espais joves municipals.

DURADA

a pactar amb cada Casal o espai Jove

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

SAFAREIG.ORG

Programar activitats sobre diferents temàtiques al voltant
de la sexualitat humana: cossos, identitats i orientació del
desig, relacions, amor, salut sexual i reproductiva, violència
masclista, etc.
Oferir un espai professional d’escolta, intimitat i
confidencialitat on els joves puguin expressar els seus
coneixements, dubtes, pors i dificultats en relació al tema.
Donar continuïtat al treball de prevenció de les violències
masclistes al col·lectiu jove del municipi.
Conèixer els recursos en matèria d’educació sexual a la
xarxa i al propi territori.
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