
 
Títol TALLER DE PREVENCIÓ SOBRE VIOLÈNCIES  

“ÉS MILLOR DE BON ROTLLO” 
Autor Impacta Teatre 
Organisme 
 

Eva Sala. Tècnica d’educació de l’Ajuntament de 
Castellar 

Persona referència 
 

PLÁCIDA LÓPEZ – Treballadora Social del CAP 
ASSUMPTA OLIVA – Llevadora del CAP Castellar  
EVA SALA – Tècnica auxiliar de Joventut 
ANTÒNIO CAVERO - IES Castellar. Coordinador d’activitats 
IMMA BURGOS - Professora  de l’escola EL CASAL  
MONTSE RUBIRAS- Coordinadora de 1r cicle ESO IES Puig de la Creu. 
CONXITA LUNA- Cap d’unitat Benestar Social 

Contacte 
 

Eva Sala. Tècnica d’educació de l’Ajuntament de 
Castellar esala@castellarvalles.cat 

Destinataris 
 

Alumnes de 2n d’ESO 

Àmbit educatiu (formal/ no 
formal) 
 

Encara que és una activitat no formal es 
desenvolupa en l’educació formal. En els IES del 
municipi. 



Duració 1h. 
Objectius 
 

El seu objectiu principal és que sigui una eina 
socioeducativa amb la qual els joves es puguin 
identificar perquè s’interroguin i puguin parlar sobre la 
violència a partir de les situacions representades. Amb 
aquest projecte es pretén complementar i estimular les 
accions i els programes existents a Catalunya que 
treballen la prevenció de la violència en l’àmbit escolar. 
A través d’aquest taller, s’incentiva el debat posterior 
convidant el públic a reflexionar sobre les diferents 
situacions que es plantegen a partir de l’obra.   
• Complementar l’activitat “JA N’HI HA PROU” 
• Prevenir conductes abusives i/o agressives 
• Oferir factors de protecció davant situacions 

d’assajament 
• Experimentar amb habilitats assertives  
• Estimular la capacitat crítica a través del diàleg 
 

Descripció 
 

Durant el mes d‘abril on s’escau el dia mundial de la 
violència.  Adreçat a alumnes de 2n d’ESO  dels centres 
d’ensenyament secundari del municipi. 
Per la seva realització s’utilitzen una sèrie d’activitats i 
dinàmiques lúdico-educatives. 
L’activitat consta d’una sessió  d’1 hora per grup classe 
on s’experimentarà sobre una escena conflictiva que 
permetrà interactuar amb el públic i que obrirà  un 
debat posterior, de manera que els joves parlin dels 
conflictes i tensions que apareixen en les diferents 
situacions proposades. 

Metodologia 
 

Taller d’una hora de durada amb el grup classe sense la 
presència del tutor/a 
• Role-playing d’una situació  propera on estigui 

present alguna conducta abusiva/violenta 
• Debat i discussió posterior 
• Re-construcció de la situació des d’una perspectiva 

assertiva 
• Cas Jokin. Brainstorming sobre factors de protecció 
 

Temàtiques treballades Acció de prevenció. 
Educació del conflicte: mediació, negociació. 
Violència (grupal, familiar, contextos socialitzadors). 
Bullying. 
Comptències socials: autoestima, comunicació, 
conducta prosocial i de cooperació. 
Educació en democràcia. 
Drets humans. 
 

 
 
 
 


