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1. Presentació 

 

El mes d’octubre de l’any 2014 s’inicia el projecte “T’acompanyo?” que inicia la seva 

activitat amb les participants el mes de gener de 2015 i finalitza el mes de juny del 

mateix any. “T’acompanyo?” es defineix com un projecte d’acompanyament i 

apoderament a noies joves majoritàriament d’origen marroquí. Inicialment es volia fer 

un treball amb noies independentment de quin fos el seu origen cultural perquè la 

necessitat d’acompanyament i apoderament no és pròpia del col·lectiu d’origen 

marroquí però els grups de participants que han quedat definits finalment han estat 

caracteritzats per una majoria de noies d’origen marroquí. El projecte treballa amb un 

grup de Vic que compta amb noies de Calldetenes, un grup de Torelló que inclou 

algunes participants de Sant Vicenç de Torelló i un grup de Roda de Ter. 

Durant els primers mesos s’ha realitzat un treball de planificació i disseny del projecte 

que ha consistit en la redacció i definició dels objectius generals i específics, la 

metodologia de treball, el perfil de participants i els requisits per participar, els 

continguts i blocs temàtics a treballar, el calendari... Es va recollir informació sobre 

alguns projectes socioeducatius de Vic i comarca com el projecte “Nou a Vic” o el “Via 

Jove”, que van destinats al col·lectiu nouvingut en el cas del primer i al col·lectiu de 

joves en el cas del segon, per tal de definir millor el treball del “T’acompanyo?” i per tal 

de no fer un treball similar als projectes esmentats. 

Havent definit tots aquests aspectes s’inicia una llarga fase de difusió i contacte amb 

institucions, entitats i serveis dels municipis en els quals es desenvolupa el projecte. 

Per una banda, es va dissenyar un cartell informatiu1 que es va fer  arribar a totes 

aquelles institucions, entitats i serveis dels municipis que s’han pres com a pilots per 

iniciar el “T’acompanyo?”. D’altra banda, es va fer el contacte directe amb diferents 

professionals per donar a conèixer el projecte, els seus objectius i el perfil de futures 

participants per tal que es fessin les derivacions corresponents i poder passar a la 

                                                           
1
 Veure annex 1.  
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següent fase del projecte (entrevistes d’acollida i selecció de participants). També es 

van buscar referents per a cada municipi per tal que facilitessin el contacte amb les 

participants amb les quals intervenir. La coordinació amb els i les professionals de 

referència  i amb les entitats ha estat essencial per les coordinadores del projecte, ja 

que gràcies a la seva participació i implicació, la recerca de participants ha estat més 

àgil i ha facilitat la programació de les entrevistes inicials d’acollida.  

Pel que fa a les entrevistes inicials, s’ha donat molta importància en la recollida de 

dades personals però també altres aspectes com la formació de les noies, perspectives 

de futur, la seva implicació en activitats de lleure, el grau de coneixement del seu 

entorn més proper, les expectatives entorn al “T’acompanyo?”, la seva disponibilitat 

horària i altres observacions. Tot aquest recull de dades ha estat clau per la planificació 

d’activitats del projecte.  

Havent finalitzar aquestes fases de planificació, disseny, difusió i selecció de 

participants, s’inicia el projecte de gener a juny de 2015 seguint 4 blocs temàtics: 

Coneixement de l’entorn, Identitat, Referents positives i Perspectives de futur. 

  

2. Perfil participants 

 

El perfil de les participants es regeix per tres aspectes que s’han trobat necessaris per 

fer la selecció: 

- Que les noies tinguin entre 16 i 22 anys aproximadament.  

- Amb domini bàsic de la llengua catalana sobretot a nivell oral. 

- Preferentment el col·lectiu de dones d’origen marroquí ja que és el col·lectiu 

més nombrós de la comarca però el projecte és flexible i està obert a noies 

d’altres procedències i orígens culturals.  
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D’altra banda us presentem el perfil de les participants definitives:  

Pel que fa a la procedència cultural, és heterogènia i diversa però cal esmentar que la 

gran majoria de participants són d’origen marroquí o filles de famílies d’origen 

marroquí. En el cas de Torelló totes les participants són de procedència marroquina 

menys dues subsaharianes i una que és filla de parella mixta (pare marroquí i mare 

catalana). Les participants de Roda de Ter són totes d’origen marroquí i les de Vic totes 

menys una noia que prové de Nigèria i dues filles de parelles mixtes (pare marroquí i 

mare catalana). 

Si ens fixem en el nivell d’estudis, la gran majoria tenen la ESO acabada o l’estan 

cursant, seguit d’un grupet de noies que s’estan traient el graduat mitjançant un PQPI i 

una minoria cursant Cicles Formatius de Grau Mig  o Batxillerat.  

Les expectatives que tenen del projecte durant les entrevistes inicials d’acollida són 

diverses: 

- Orientació pel seu futur. 

- Augmentar coneixements. 

- Confiança en si mateixes. 

- Compartir amb altres participants. 

- Seguretat i estabilitat. 

- Autonomia. 

- Orientació laboral. 

- Orientació formativa. 

- Diversió. 

- Coneixement de l’entorn. 

- ... 

 

a. Derivacions, entrevistes realitzades i llistat definitiu 

Tot seguit adjuntem una graella que recull el nombre de noies que van ser derivades al 

llarg de tot el procés, de les noies que es van entrevistar i el nombre de final de 

participants de cada grup:  
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Projecte 

“T’acompanyo?” 

Vic i Calldetenes Torelló i Sant 

Vicenç de Torelló 

Roda de Ter 

Número Noies 

Derivades 

 

35 

 

 

33 

 

41 

Número Entrevistes 

Realitzades 

 
25 

 

20 

 

14 

Número Participants  

13 

 

 

13 

 

4 

 

b. Assistència 

Pel que fa a l’assistència de gener a juny es presenta a tall informatiu l’assistència 

sobre el total de participants: 

 Vic  Torelló Roda de Ter 

Sessió 1. 9/13 10/13 2/4 

Sessió 2. 9/13 10/12 4/4 

Sessió 3. 10/13 9/12 3/4 

Sessió 4. 11/13 9/12 4/4 

Sessió 5. 8/13 9/12 3/4 

Sessió 6. 9/13 8/12 4/4 

Sessió 7. 12/13 7/11 4/4 

Sessió 8. 7/12 5/9 4/4 

Sessió 9. 7/12 5/9 4/4 

Sessió 10. 4/12 6/9 4/4 

Sessió 11. 8/12 3/9 3/4 

Sessió 12. 7/12 5/9 4/4 

Sessió 13. 8/12 6/9 2/4 
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Sessió 14. 7/11 3/9 2/4 

Sessió 15. 3/11 6/9 4/4 

Sessió 16. 5/11 5/9 4/4 

Sessió 17. 5/11 5/9 4/4 

Sessió 18. 8/11 5/9 2/4 

Sessió 19. 5/11 6/9 4/4 

Sessió 20. 4/11 4/9 4/4 

Sessió 21. 6/11  3/4 

 

Durant el procés algunes noies han abandonat el projecte per diversos motius que 

exposem tot seguit: 

 

Baixes Torelló: 

 S. B: Deixa el projecte perquè realitza un curs i no li va bé venir. 

 S. Y: Deixa el projecte perquè realitza un curs i no li va bé venir. 

 C. A: Suposem que deixa el projecte per falta de comprensió de la llengua. 

Venia acompanyada de la E D. 

 E. D: No sabem el motiu de la baixa. 

 Y. T: Deixa el projecte perquè realitza un curs i no li va bé venir.  

 H. U: Deixa el projecte perquè ha marxat a Barcelona. 

 

Baixes Vic: 

 F. R: Està al CRAE. El setembre fa 18 anys i ja està buscant feina i pis. Està fent 

un curs els dimecres i, per tant, ha deixat de venir. 

 S.N: Està al CRAE. Deixa el projecte perquè ha fet 18 anys i treballa.  
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3. Objectius generals i objectius específics 

La finalitat d’aquest projecte es defineix amb dos objectius generals: 

- Acompanyar els processos (formatius, professionals, d’identitat, vitals...) de les 

participants tot potenciant la seva autonomia i apoderant el grup per tal que 

prengui les seves pròpies decisions.  

- Afavorir que esdevinguin referents positives per altres noies de cara a un futur. 

Els objectius específics són els següents:  

- Conèixer i aprofitar els recursos del seu entorn més proper. 

- Detectar les necessitats i potencialitats individuals i prioritzar-les. 

- Detectar necessitats i motivacions grupals. 

- Definir amb cada noia els objectius que vol assolir i marcar una trajectòria per 

tal d’arribar-hi. 

- Definir objectius grupals i marcar pautes per assolir-los. 

- Crear un clima de confiança per tal que les noies puguin expressar 

còmodament les seves necessitats, inquietuds, motivacions... i així afavorir la 

cohesió grupal.  

 

4. Metodologia i temporalització 

 

Un mètode és el camí a seguir per arribar a uns objectius proposats. Això implica una 

direcció concreta, és a dir, un punt de partida i un altre d’arribada, però també una 

certa ordenació i planificació dels passos. Per tant, cal tenir presents en tot moment 

els objectius que volem aconseguir, els recursos de què disposem, les característiques 

de les persones que participen en el projecte, l’entorn social, el temps del qual 

disposem...totes aquestes variables fan que el mètode mai pugui ser definitiu sinó que 

s’hagi d’adaptar a aquesta realitat canviant. 
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Per tal de materialitzar els objectius i treballar-los durant el dia a dia del projecte s’ha 

optat per treballar els blocs temàtics mitjançant dinàmiques grupals i intervencions de 

seguiment individual (tutories). El treball grupal és un recurs molt útil per tal d’assolir 

els objectius d’aquest projecte però no és suficient i, per aquest motiu, s’ha reforçat el 

treball brindant a les participants un espai de seguiment individual i tutories amb les 

coordinadores.  

Pel que fa a la temporalització, l’activitat amb els grups s’inicia el mes de gener de 

2015 i finalitza el mes de juny del mateix any. Les activitats grupals compten amb dues 

hores setmanals: dilluns de 15h a 17h pel grup de Torelló, dimarts de 15h a 17h pel 

grup de Roda de Ter i dimecres de 15h a 17h pel grup de Vic. L’espai de tutories i 

seguiment individual també compta amb dues hores setmanals: dimecres o divendres 

de 15h a 17h per Torelló, dimecres o dijous de 15h a 17h per Roda de Ter i dijous de 

15h a 17h per Vic.  

 

5. Continguts  

Els continguts que s’han treballat al llarg del procés es reparteixen en quatre blocs 

temàtics. Per cada bloc temàtic s’han planificat unes 4 sessions grupals 

aproximadament (Veure en l’apartat d’activitats).  

1. Coneixement de l’entorn: No es tracta tant de conèixer serveis i entitats de 

l’entorn sinó de posar sobre la taula totes aquelles temàtiques socials  i 

educatives que poden ser d’interès o fins i tot un focus de preocupació per a les 

participants.  

a. Orientació laboral. 

b. Orientació formativa. 

c. Salut: sexualitat. 

d. Violència de gènere. 

e. .... 

2. Identitat: S’ha indagat sobre el concepte identitat o millor dit identitats tot 

partint de les definicions d’Amin Maalouf i Saïd El Kadaoui que aposten per les 
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identitats múltiples i diverses. S’ha treballat, doncs, la identitat des de diversos 

punts de vista: a nivell cultural, a nivell sexual, l’autoestima i l’autoconcepte, les 

intel·ligències múltiples...  

3. Dones referents positives: Donar a conèixer a través de lectures, xerrades i 

vídeos, totes aquelles dones que puguin ser referents per a les participants o 

que puguin brindar elements de reflexió sobre la seva pròpia identitat. No 

pretenem que s’emmirallin sinó que visualitzin i rescatin tots aquells elements 

amb els quals s’identifiquen i poden posar en joc per tirar endavant, per 

reflexionar... De fet la identitat està en constant relació amb altres identitats ja 

que es construeix socialment. 

4. Perspectives de futur: Aquesta ha estat la última fase del projecte que ha anat 

molt vinculada al seguiment individual (tutories). Ha intentat respondre a les 

següents preguntes:  

a. Quins són els meus objectius per a un futur més o menys proper? 

b. Cap a on vull anar? 

c. Amb quins suports puc comptar? 

d. Com es marquen uns objectius realistes i abordables?  

e. Diferències entre objectius/metes i somnis? Com convertir un somni en 

un objectiu? 

 

6. Activitats i buidatge 

a. Activitats grupals 

Tot seguit es presenten les activitats que s’han realitzat durant el projecte classificades 

seguint els 4 blocs temàtics: 

BLOC 1: CONEIXEMENT DE L’ENTORN 

Sessió 1: “Conèixer-nos!” 

Dinàmica 1: Com ens diem? 

 Objectiu: Conèixer el nom de totes les participants i de les coordinadores. 
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 Desenvolupament: Ens posem en rotllana. Surt una participant al centre de la 

rotllana i amb un moviment diu el seu nom i seguidament torna a la rotllana. La 

resta de participants la imitem un parell de cops amb el moviment que ha fet i 

dient el seu nom. Així successivament fins que totes ens presentem. 

 Observacions: Realitzant aquesta dinàmica les noies dels tres grups ens han 

expressat la seva sorpresa pel fet de presentar-se d’aquesta manera ja que mai 

ho havien fet. També han expressat certa incomoditat degut al sentiment de 

vergonya que els provocava presentar-se d’aquesta forma.  

Dinàmica 2: Quins són els meus punts forts? 

 Objectiu: Recollir i fer visibles les potencialitats de cada noia i compartir-les. 

 Desenvolupament: Primer de tot i de forma individual cada noia escriu un 

màxim de tres potencialitats en diferents papers o cartolines. Seguidament ens 

posem en rotllana i surt una participant i amb mímica interpreta una de les 

seves potencialitats. Qui ho endevini agafa la cartolina de la seva companya i 

l’enganxa a la pissarra (Els punts forts s’enganxen física i simbòlicament a la 

pissarra per recalcar-ne la seva importància) i seguidament representa fent 

mímica una potencialitat seva... Així successivament. Paral·lelament les noies 

expressen si comparteixen o no els punts forts de les seves companyes. 

 Observacions: Hem observat que a l’hora d’identificar els seus punts forts han 

tingut  més dificultats i s’han limitat a enumerar aficions o coses que els 

agraden més que punts forts de la seva personalitat o de la seva imatge.  

 

       



 
 

12 
 

MEMÒRIA PROJECTE “T’ACOMPANYO?” 2014-15 

Fotografies: Grup de Torelló i Vic.  

 Recull dels punts forts de les participants: 

Torelló Vic  Roda 

*Vull ser metgessa perquè 

m’agrada la medicina. 

*M’agrada jugar a tennis i 

la música. 

*M’agrada ballar, la 

música, el tennis i cantar. 

* M’agrada anar amb bici, 

escoltar música i estudiar 

castellà. 

*Sóc divertida, 

comprensiva i tinc les idees 

clares. 

*Sé escoltar, sóc 

comprensiva i oberta a 

tothom. 

*Sé entendre a les 

persones, tenir estil propi 

vestint i organitzar 

trobades. 

*M’agrada la cuina, viatjar 

i maquillar-me. 

*M’agrada animar a la 

gent i solucionar 

problemes. 

*M’agrada ballar, 

entendre a la gent i sóc 

directa.  

*Sóc molt oberta. 

*Encara que estigui 

enfadada o adolorida 

intento ser positiva. 

*M’agrada estar sempre 

alegre. 

*M’agrada participar. 

*M’agrada molt menjar. 

*M’agrada la perruqueria i 

pentinar. 

*Sóc bona en química i 

m’agraden les ciències. 

*Ser ajudar i comprendre a 

la gent que passa per una 

època de crisi o 

problemes. 

*M’agrada molt ensenyar i 

compartir idees i opinions 

amb els altres. 

M’agrada l’esport. 

*Quan tinc una dificultat 

no em rendeixo i m’hi 

esforço. 

*Sóc carinyosa. 

*M’agrada molt compartir 

les meves opinions amb els 

altres. 

*Sóc molt creativa. 

*Faig uns flams molt bons. 

*M’agrada resoldre 

dubtes. 

*M’encanten els nens 

petits, em transmeten 

coses molt originals.  

*M’agrada fer manualitats.  
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*Expresso confiança 

fàcilment a la gent que 

acabo de conèixer. 

*M’agrada molt gaudir del 

temps.  

 

 

Dinàmica 3: Quins són els meus punts febles?  

 Objectiu: Recollir i fer visibles els punts febles o dificultats de les participants.  

 Desenvolupament: Primer de tot i de forma individual, cada participant anota 

un màxim de tres dificultats en un paper. Seguidament es posen en rotllana i 

d’una en una surten al centre per exposar verbalment un dels seus punts 

febles. Se li demana si vol trobar una solució i fer desaparèixer aquest punt 

feble i en cas afirmatiu com a acte simbòlic, estripa el paper i el llança a la 

paperera. Al final de la sessió convidem a les noies a demanar hora de tutoria si 

volen continuar parlant-ne. Expliquem també que tota persona té punts forts i 

punts febles però que sempre hem de tenir present allò que sabem fer per 

poder trobar solució a allò que ens costa. No hem d’amagar els nostres punts 

febles i fer veure que no hi són però tampoc els hem de donar molt pes perquè 

podem caure en el pessimisme.  

 Observacions: Pel que fa als punts febles hem observat que no han presentat 

gaire dificultats per identificar-los i s’han centrat més en punts febles a nivell de 

personalitat. Per tant, en general veiem que visualitzen amb més facilitat les 

seves mancances que a les potencialitats / virtuts.  
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Sessió 2: Visionat de la pel·lícula “Las mujeres de verdad tienen curvas” de Patricia 

Cardoso.  

 

Fotografia: Grup Vic.  

 Objectiu: Analitzar els punts forts i punts febles de la protagonista.  

 Desenvolupament: Aquesta activitat va lligada amb la primera però analitzant 

un personatge extern. Les noies veuen la pel·lícula i en acabat responen a les 

tres preguntes següents: 

o Quin objectiu principal té l’Anna? 

o Digues tres punts forts que l’ajuden a assolir el seu objectiu. 

o Digues tres obstacles que dificulten que assoleixi el seu objectiu. 

 

Sinopsis: “Ana tiene 18 años y un futuro brillante. Está a punto de acabar los estudios 

de secundaria y ha conocido a un chico al que le gusta tal y como es. Ana es la primera 

de su familia que puede atreverse a soñar con ir a la Universidad, pero su educación 

modesta en un barrio del Este de Los Ángeles y la lealtad que siente por su familia la 

retienen. Carmen, su madre, trabaja en un taller de costura. Ha tenido una vida muy 

dura y pone todas sus esperanzas en Ana para que ésta le dé los nietos que ella cree 

merecer. Carmen tiene buenas intenciones, pero subestima el carácter de Ana y sus 

ganas de cambiar de vida.” 
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 Buidatge i avaluació: En general ha agradat l’activitat però els tres grups 

comparteixen la opinió que la pel·lícula és força antiga i d’argument senzill. Els 

ha resultat molt senzill identificar els facilitadors i els obstacles de la 

protagonista.  

 

Sessió 3: Què és per a mi ser dona?  Per la Tècnica d’intervenció sociocomunitària – 

Vic Dones – SIAD Osona.  

 

 

1. Que es canviï de lloc qui.../ el vent s’emporta a tothom qui...  

Temes: amistat, sexe, relacions parella, festa, grup d’iguals  
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3 normes:  

- No hi ha policies 

 - Si m’aixeco m’he de canviar de lloc i no al del costat  

- Pot ser veritat per mi i no aixecar-me   

 

Genèric/ gustos:  

- Fa servir cada dia el wathsapp 

 - Li agrada penjar fotos al facebook  

- Creu que anar a comprar roba és un rollo/divertit 

 - Li agrada jugar a bàsquet  

- Ha sortit de festa per sortir a lligar 

 - Qui li agrada el sexe  

Desitjos:  

- Somiï en tenir fills 

 - Somiï en tenir parella  

 - Qui creu que el més important a la vida és l’amor  

Sensacions  

- Qui s’ha sentit recolzat en moment difícils 

 - Qui no ha sabut com expressar el que volia en una relació de parella 

 - Qui s’ha sentit pressionada per un grup   

Experiències:  

- Qui s’ha declarat algun cop  
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- Qui hagi fet alguna vegada alguna cosa que no volia fer  

 - Qui està enamorat/da 

 - Qui s’ha trobat amb algú molt imbècil davant seu 

 - Qui parla molt de sexe 

 - Qui s’ha sentit gelós   

 

1. Que és ser home i ser dona? 

 

 

Fotografia: Grup Vic. 
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 Buidatge i avaluació: 

- Grup Torelló:  

Cultura primària predominant del grup es caracteritza per casar-se abans de tenir 

relacions sexuals. No és real a la pràctica per moltes d’elles. 

Valoració: Necessitat de seguir treballant sobre els estereotips.  

Parlem sobre estereotips i rumors. Igual que els molesta que hi hagi estereotips sobre 

els musulmans, reconeixen que envers les dones hi ha veritats absolutes “ les dones 

condueixen fatal” que deixen de ser-ho.   

- Grup Roda de Ter:  

En el grup es desprèn timidesa i poca acollida a la homosexualitat.   

Valoració: Necessitat treballar apoderament en relació al valor d’expressar-se.    

- Grup  Vic : grup heterogeni amb diferents identitats de gènere.  

Bona acollida vers la  homosexualitat  

Emmarquem la sexualitat com a pràctiques “tot allò que ens dóna plaer” vers 

l’imaginari (coit/penetració = sexe). Parlem de tocar-se, masturbar-se, fer-se petons 

com a altres pràctiques. 

 

En general es fa una valoració molt positiva de les habilitats comunicatives. Els grups 

denoten haver treballat poc el tema gènere i a la vegada mostren molt interès per 

donar nom a moltes desigualtats i diferències que són presents en la seva quotidianitat 

i es posicionen amb més o menys claredat depenent del tema central. Mostres 

obertura per a replantejar i reformular els estereotips de gènere.  

En general la sexualitat és una tema que és difícil parlar obertament amb les 

“educadores” però mostren la seva preocupació pel tema, és important per a elles i hi 

ha alguns punts àlgids durant la sessió quan parlem de sexualitat. De relacions sexuals 
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Sessió 4: Taller de prevenció i sensibilització de la violència de gènere.   

 Objectius: Ser conscients de les relacions que mantenim i de la responsabilitat 

que tenim a l’hora de construir-les i conèixer i reflexionar sobre els diferents 

graus d’afectació de la violència.  

 Desenvolupament: 

o Lectura “Millor deixar-ho córrer” de M Carme Roca del llibre “Estripar la 

teranyina”2. Demanem que anotin allò que els ha remogut la lectura per 

reemprendre-la al final de la sessió.  

o Semàfor de la violència: Dividim la classe en grups de 4 o 5 persones i 

repartim 30 frases3 que hauran de classificar de la següent manera: 

vermell (inacceptable), taronja (alerta) o verd (acceptable). Quan han 

acabat de classificar les frases per colors, la dinamitzadora col·loca a la 

pissarra el semàfor i va llegint les frases en veu alta i les participants de 

cada grup alcen la cartolina del color corresponent. En cas de desacord 

s’obre a debat.  

 

Fotografies: Grup Vic.  

 

o Teoria sobre violència masclista4. 

                                                           
2
 Veure annex 2. 

3
 Veure annex 3.  

4
 Veure annex 4. 
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o Lectura 1: Tornem a reemprendre la lectura i cada noia individualment 

llegeix el que havia escrit a l’inici de la sessió i pensa si canviaria alguna 

cosa. Qui vol, comparteix al grup les seves reflexions.  

 Buidatge i avaluació: 

- Torelló i Vic: Pel que fa a la violència a nivell físic tenen molt clar que és 

inadmissible però han sorgit diversos elements d’alerta ja que troben normal 

que la parella et truqui deu vegades amb el pretext de sentir la teva veu, que et 

controli l mòbil i els diners, que et vesteixis al seu gust...  

- Roda de Ter: Valoren positivament l’activitat del semàfor. Tenen clar que la 

violència física és inadmissible però hi ha aspectes com per exemple vestir-se 

segons el gust de la parella, el control del mòbil i els diners i les trucades en 

excés, que normalitzen i accepten.  

 

 

Sessió 5: Què tenir en compte a l’hora de fer un currículum? 

 Objectius: Adonar-se dels prejudicis que tenim en funció de l’aspecte físic 

d’una persona i tenir present quins són els elements més importants a l’hora de 

fer un currículum. 

 Desenvolupament:  

o Activitat “On creus que treballa?”: Repartim una fotocòpia amb la 

imatge de diverses persones i demanem que anotin sota de cada imatge 

on creuen que treballa cada personatge.  
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o Les noies deixen el seu currículum sobre la taula i posteriorment 

s’aixequen i van analitzant els currículums de les seves companyes tot 

anotant què millorarien. Finalment cada noia recupera el seu currículum 

i comentem els diversos aspectes que van sorgint. 

o Finalment, revisem la teoria sobre el currículum i la carta de 

presentació. 5 

 Buidatge i avaluació: 

- Torelló: El grup valora positivament la sessió ja que no han treballat aquest 

tema fora del projecte. 

- Vic: El grup valora positivament la sessió però algunes d’elles comenten que ja 

han treballat el currículum a l’institut o en altres projectes. Apareix el tema del 

mocador relacionat amb la foto que han de posar al currículum. Creuen que el 

mocador és un aspecte que les pot descartar en moltes ofertes de feina però 

alhora mostren seguretat en dur-lo i no treure-se’l.  

- Roda de ter: Valoren positivament la sessió ja que encara no havien realitzat 

cap tipus de currículum.  

 

 

 

 

                                                           
5
 Veure annex 5.  
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Sessió 6: Què tenir en compte abans, durant i després d’una entrevista de feina.  

 Objectiu: Donar a conèixer tots aquells aspectes a tenir en compte abans 

durant i després d’una entrevista de feina. 

 Desenvolupament:  

o Repartim un llistat de possibles preguntes que es poden fer durant una 

entrevista de selecció (sobre la formació, sobre la personalitat, sobre la 

feina i sobre la vida privada) i demanem que les noies es posin per 

parelles,  una d’elles triï  unes quantes preguntes de cada bloc i faci el 

paper d’entrevistadora mentre l’altra participant va responent a les 

preguntes com si es tractés d’una entrevista de feina real. 

o Quan totes les noies han fet per parelles la simulació, demanem que 

una parella voluntària surti i ho faci en públic per tal que la resta 

observem i anotem tots aquells aspectes que ens cridin l’atenció.  

o Llegim l’article “Què fer i què no fer en una entrevista de feina” d’Eva 

Vilardell extret del diari digital osona.com.  

o Donem la teoria sobre l’entrevista de feina. 6 

 

Fotografia: Grup Torelló 

 

 

 

                                                           
6
 Veure annex 5.  
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 Buidatge i avaluació:  

- Tots tres grups coincideixen en la importància de fer simulacions d’entrevistes 

per anar adquirint pràctica i perdre la por. Hi ha noies que han passat per 

entrevistes reals i hem aprofitat les seves experiències alhora de fer les 

simulacions. Altres noies no han tingut mai aquesta experiència degut a que 

són menors d’edat però han valorat positivament la sessió. Cal dir que hi ha 

noies que a altres serveis ja havien fet simulacions d’entrevistes però tot i així 

comenten que els ha anat bé per “refrescar” la memòria. En el cas de Roda de 

ter degut a que el grup és molt reduït la part de simulació d’entrevistes s’ha fet 

amb més calma i s’ha generat més debat.  

Sessió 7: Xerrada sobre sexualitat. 

 Objectiu: Resoldre tots els dubtes sobre sexualitat de les participants. Donar a 

conèixer els mètodes anticonceptius, les malalties de transmissió sexual i 

trencar amb els mites sobre la sexualitat.  

 Desenvolupament: Prèviament a la xerrada les noies van anotar totes aquelles 

preguntes7 sobre sexualitat del seu interès de forma anònima per tal d’enviar-

ho a les llevadores i així preparar-se la xerrada partint dels dubtes i interessos 

de les noies.  

 

Fotografia:  Xerrada al CAP del Remei.  

                                                           
7
 Veure annex 6. 
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 Buidatge i avaluació: 

- Vic i Roda de Ter: Hem passat una enquesta de la qual tot seguit presentem el 

buidatge:  

Aspectes que t’hagin agradat. 

- M’ha agradat el tema dels anticonceptius. 

- La xerrada acompanyada de diapositives. 

- M’ha agradat que hagi portat demostracions. 

- M’ha agradat que expliqui les coses clares. 

- M’ha agradat la forma d’explicar. 

- M’ha agradat que utilitzi exemples. 

 

Aspectes que no t’hagin agradat. 

- He notat que hem deixat de banda com viu el noi la sexualitat. 

- He vist que ha deixat de banda les maneres d’arribar al plaer.  

 

Què has après de nou? 

- Les conseqüències dels aconticonceptius. 

- Les mesures que calen prendre abans de tenir relacions. 

- Que cada dona és diferent a l’hora de tenir relacions per primer cop. 

- He après que tots els mètodes no són del 100% segurs. 

- Mites que no són certs. 

- Tot el què ha explicat ajuda a estar més informada.  

Valoració per part de les coordinadores i la Tècnica d’Intervenció Sociocomunitària: 

 Aspectes positius: 

o L’edat de la llevadora ja que creiem que ha connectat molt bé amb les 

noies. 

o La preparació de la xerrada tenint en compte les preguntes que vam 

enviar prèviament. Totes les preguntes van obtenir resposta. 
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o La forma directa i clara d’explicar de la llevadora. 

o El material (power point, anticonceptius...). 

o La forma d’introduir els temes, l’ordre i els exemples. 

o Parlar de pràctiques relacionades amb els sistema de creences al voltant 

de la fe musulmana. 

 Aspectes que es podrien haver millorat: 

o L’organització de l’espai en forma de rotllana per veure’ns les cares i 

crear un clima més proper. 

o La falta de casos pràctics ja que per les noies és un tema tabú i delicat. 

Ha costat que parlessin d’elles i fessin preguntes personals, excepte una 

noia que està promesa. 

o No donar per suposat que totes les participants són heterosexuals i 

incloure les pràctiques sexuals entre dues dones en la xerrada. 

o Demanar al grup pels límits amb els que es troben individualment a 

l’hora de parlar de sexualitat (de cara a rebaixar la tensió i acollir la 

inexperiència i/o creences que és un tema difícil de parlar en grup). 

o No donar per fet que totes les dones musulmanes són iguals. 

o Reivindicar el dret de les dones a gaudir de la nostra sexualitat, escoltar-

nos, conèixer-nos i així poder-nos expressar i demandar en les nostres 

relacions sexuals el que necessitem.  

 

- Torelló:  En general valoren molt positivament la xerrada ja que tenien moltes 

idees errònies sobre diversos temes entorn la sexualitat. Alguns mètodes 

anticonceptius i algunes malalties de transmissió sexual els desconeixien.  

 

Valoració per part de les coordinadores: En general la xerrada ha resultat molt 

positiva. Hem observat que les noies tenen força desconeixement sobre diversos 

temes entorn la sexualitat. Relacionen la virginitat amb la penetració i li donen molta 

importància degut a que culturalment la dona musulmana ha d’arribar verge al 

matrimoni. Han fet força preguntes tot i que algunes noies només han escoltat i no 

han gosat demanar gaire. Han fet les preguntes en tercera persona. En general han 
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presentat més dubtes pel que fa als mètodes anticonceptius ja que tenien moltes idees 

errònies sobre les pastilles anticonceptives.  

BLOC 2: IDENTITAT 

Sessió 1: Construcció del concepte. 

 Objectiu: Trencar amb la idea d’identitat estàtica i donar a conèixer les 

identitats múltiples i diverses, flexibles i en constant canvi. Posem èmfasi en la 

dimensió cultural de la identitat.  

 Desenvolupament: 

- Construcció conjunta del concepte d’identitat: Primer de tot cada noia pensa 

individualment què és per ella la identitat. Seguidament cada noia anota una 

paraula o una frase a la pissarra i finalment intentem relacionar conceptes 

conjuntament.  

 

 

- Teoria8 de diversos autors que recolzen les identitats múltiples, diverses, 

flexibles... Definicions d’Amin Maalouf, Saïd El Kadaoui i Maria Inés Massot 

Lafon.  

                                                           
8
 Veure annex 8. 
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- Al grup de Vic a demanda d’algunes participants passo el capítol “Identitat 

múltiple” del programa tot un món protagonitzat per Sara Touri. Les noies fan 

un petit escrit sobre la seva identitat.9 
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 Buidatge i avaluació: Tot seguit adjuntem el buidatge de com han definit el 

concepte a l’inici de la sessió. Es veu que desconeixen força el concepte i el 

redueixen a les dades que apareixen en el document d’identitat i a alguns trets 

personals. Pel que fa al grup de Vic, algunes participants barrejaven la cultura i 

la religió dient que “no pots ser catalana i musulmana” o dient “només sóc 

marroquina” i , per tant, negant una part de la seva pròpia identitat.  

Vic Torelló Roda de Ter 

- Jo. 

- Conèixer-me i 

identificar-me. 

- Forma de ser, 

personalitat, 

actituds... 

- Autoconeixement i 

saber identificar-nos 

dins de l’entorn. 

- El DNI. 

- Està formada per 

persones, per 

l’entorn... 

- DNI. 

- Tu mateixa. 

- Personalitat. 

- Físic. 

- Religió.  

- Llengües. 

- La teva imatge. 

- DNI. 

- Una fotografia 

teva. 

- Religió. 

- Ser tu mateixa. 
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- Conjunt de trets 

propis (vestuari, 

estil...) d’un individu. 

- Forma de vestir.  

- Religió, cultura.  

- Hobbies. 

- Físic. 

- Coses personals. 

- És l’origen, la 

nacionalitat. 

- La família.  

 

Sessió 2: Autoconcepte, autoestima i prejudicis. 

 Objectiu: Indagar en els conceptes i reflexionar sobre l’autoconcepte i 

l’autoestima propis de cada noia i analitzar quina influència tenen els prejudicis 

que rebem per part de l’entorn.  

 Desenvolupament:  

- Primer de tot demanem el significat dels conceptes “autoconcepte, 

autoestima” a les noies per tal d’analitzar quins coneixements previs tenen..  

- Després, llegim i debatem els conceptes.  Teoria sobre Autoestima i 

Autoconcepte. I fem un petit exercici per tal de veure quina autoestima tenen 

en funció del rol al qual li donen més importància.  

EXERCICI: 

Professional (educadora, empresària, 

secretària, perruquera...) 

8 

Germana 7 

Amiga 7 

Filla 4 
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 L’AUTOESTIMA és el valor que ens donem. Es construeix a partir dels diferents 

autoconceptes. Per tant, si donem més valor al rol que desenvolupem com a 

professional (8) tindrem una autoestima alta però si donem més valor al rol que 

desenvolupem com a filla (4) tindrem l’autoestima baixa.  

 

- La segona part de la sessió l’enfoquem en els prejudicis. Repartim una 

fotografia de “Maternitats” de Bru Rovira a cada parella o trio de noies, i 

demanem que l’analitzin, que en parlin i que després li posin un títol i redactin 

una petita història10. Quan han acabat, cada parella mostra la foto que li ha 

tocat, en diu el títol i llegeix la història. Quan totes les parelles han llegit les 

seves històries, la dinamitzadora llegeix la història verídica escrita per Bru 

Rovira. Finalment, donem la teoria sobre el concepte “prejudici” i reflexionem 

sobre l’activitat. Veient una imatge d’una dona ja ens dóna peu a imaginar i 

parlar de la seva vida sense conèixer-la i moltes vegades ens equivoquem.  

 Buidatge i avaluació: Els tres grups coincideixen en què ha estat molt 

interessant construir històries amb fotografies d’en Bru Rovira i després 

conèixer la història real que s’amaga al darrere. La sessió ha convidat a la 

reflexió entorn a la imatge que tenen altres persones sobre nosaltres i com 

influeix en la nostra autoestima. Han sortit temes com per exemple l’ús del vel i 

les diferents interpretacions socials que rep, moltes alimentades d’idees 

errònies.  

 

Sessió 3: Bellesa. Què vol dir ser guapa? 

 Objectiu: Reflexionar sobre el concepte de bellesa i analitzar la pressió que 

rebem com a dones per part de diferents elements dels nostre entorn.  

 Desenvolupament:  

- Comencem responent en un mural a la pregunta “Què és ser guapa per a mi?” i 

seguim escrivint quin és el cànon de bellesa imposat socialment i per quins 

elements o persones està imposat.  

                                                           
10

 Veure annex 8. 
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- Visualització del vídeo: Dove – Belleza real – Ataque. En el qual es veu com des 

de ben petites rebem molts missatges directes o subliminals dels mitjans de 

comunicació, la publicitat, les modes... I com això ens influeix i condiciona la 

idea de bellesa que tenim de nosaltres mateixes i de la resta de persones.   

- L’activitat segueix amb una relaxació corporal, donant algunes consignes 

perquè les noies prenguin el primer contacte amb elles mateixes, amb la 

respiració, i relaxin les tensions. Demanem que les noies centrin l’atenció en les 

parts que més els agraden del seu cos i també en les parts que els desagraden. 

Finalment, demanem que intentin visualitzar el seu cos sencer, com quan es 

miren al mirall i el memoritzin. Quan obren els ulls, repartim un foli en blanc i 

convidem a les participants que dibuixin el cos que hagin visualitzat. Havent 

dibuixat el cos es demana que amb el color verd ressegueixin o pintin les parts 

del cos amb què es senten més còmodes i de color vermell les parts amb què es 

senten incòmodes. Com que els dibuixos són anònims els exposem sobre una 

taula i totes les noies veuen tots els dibuixos i lliurement qui vulgui comparteix 

els seus perquès.  

 

Fotografia: Grup Vic.  

- Visualització del vídeo: Campaña Dove por la autoestima. En el qual es demana 

a un seguit de dones quines parts els desagrada del seu cos i veiem que el 

temps que necessiten per a respondre és d’uns dos segons i, en canvi, quan els 

demanen quines parts els agraden del seu cos el temps de resposta és molt i 

molt més llarg.  
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- Finalment passem un article de l’ABC: “La chica que quiso estar guapa según el 

canon de bellesa de cada país” (29/06/2014). 

 Buidatge i avaluació: Les noies han verbalitzat que ha estat una activitat que 

mai havien fet i que els ha permès reflexionar. Afirmen que el físic és una font 

de preocupació i que saben identificar perfectament quines parts del seu cos 

els desagraden però que els costa més visualitzar allò que els agrada. Pel que fa 

a la definició de bellesa a nivell teòric tenen clar que hi ha moltes formes de ser 

guapa i que totes les dones són boniques però el cànon de bellesa imposat els 

afecta en la seva quotidianitat. Gairebé totes les noies estan d’acord en què el 

cànon de bellesa està imposat per homes, per les modes, pels mitjans i la 

publicitat. 

 

Tot seguit fem el buidatge de com han definit bellesa: 

- Bona higiene, alta, cames llargues, llavis bonics, coll bonic, pits bonics, gaudir 

de bona salut, ulls bonics, corbes, un bon somriure, veu bonica, prima o grassa, 

anar ben vestida, ser esportiva, cuidar-se.  

Tot seguit fem el buidatge de com creuen que és el cànon de bellesa imposat per la 

societat: 

- Pits grossos, anar maquillada, no tenir pèl, tenir el cabell llis, dur roba que 

estigui a la moda, mides 90 – 60 – 90, llavis molsuts, rosses o morenes, 

pestanyes llargues, ulls clars, dur les ungles cuidades, ser prima.  

 

 

Sessió 4: Intel·ligències múltiples. 

 Objectiu: Reflexionar entorn el concepte “intel·ligència” i trencar amb la 

concepció tradicional d’aquest, tot donant a conèixer les intel·ligències 

múltiples de Gardner.  

 



 
 

33 
 

MEMÒRIA PROJECTE “T’ACOMPANYO?” 2014-15 

 Desenvolupament:  

- Primer cada noia escriu en un foli, de forma individual, una definició 

d’intel·ligència. Seguidament passem el vídeo “Tots podeu ser Einstein (TV3 – 

Info K)”.  

- Debatem sobre el concepte i expliquem que tradicionalment la intel·ligència 

estava vinculada amb coneixements purament acadèmics i teòrics. De fet, si 

busquem en un diccionari el significat podem veure que aquesta concepció 

tradicional sobre la intel·ligència encara té pes: “És la capacitat de comprendre 

les coses”. Per tant, proposem una definició més actual: “Conjunt de capacitats 

per adquirir sabers i desplegar-los quan el context o demana. Inclou la resolució 

de conflictes i la presa de decisions”. 

- Passem un article de la Vanguardia “Todos disponemos de siete inteligencias”, 

en el qual apareix una entrevista a Howard Gardner. A partir d’aquest article 

donem a conèixer les intel·ligències múltiples.  

 

 Buidatge i avaluació: Les noies confirmen que desconeixien la intel·ligència 

emocional i les intel·ligències múltiples. Ens adonem que tenen un concepte 

reduït sobre la intel·ligència vinculat a tenir molta formació. 

 

Sessió 5: Intel·ligència emocional. 

 Objectiu: Posem el focus en la intel·ligència emocional que moltes vegades està 

abandonada malgrat la seva importància i la seva forta relació amb la identitat i 

l’autoestima de les persones. 

 Desenvolupament: 

- Cada noia intenta definir en què consisteix aquesta intel·ligència i després de 

comentar-ho repartim una taula resum de les intel·ligències múltiples. 

- Llegim el següent conte i demanem si els ha passat mai alguna situació similar: 

Un home vol penjar un quadre. El clau ja el té però li falta un martell. El veí en té un. 

Així doncs, el nostre home decideix demanar al veí que li presti el martell. Però li 

apareix un dubte:  
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“I si no vol prestar-me’l? Ara recordo que ahir em va saludar distret. Potser tenia 

pressa. Però potser la pressa no era més que un pretext, i l’home té alguna cosa contra 

meva. Què pot ser? Jo no li he fet pas cap mal; alguna cosa se li haurà ficat al cap. Si 

algú em demanés prestada alguna eina, jo la hi deixaria de seguida. Per què no ha de 

fer-ho ell també? Com pot un negar-se a fer un favor tan senzill a un altre? Tipus com 

aquest li amarguen a un la vida. Només perquè té un martell. Això ja és el súmmum”.  

Així, el nostre home surt precipitadament cap a casa del veí, toca el timbre, s’obre la 

porta i, abans que el veí tingui temps de dir bon dia, el nostre home li crida furiós: 

“Quedi’s vostè amb el seu martell, brètol!” 

(L’art d’amagar-se de la vida, p.43). 

- Per endinsar-nos més en el món de les emocions les noies es posen a caminar i 

de cop demanem que caminin com si estiguessin alegres, tristes, furioses, amb 

por... Per tal, d’experimentar com vivim les emocions. Per ajudar donem la 

consigna que han d’imaginar quan va ser la última vegada que van sentir 

l’emoció en qüestió i com van actuar, què van sentir... 

- Recalquem els beneficis que produeix la vivència de les emocions positives:  

o Disminució del dolor, reducció de la pressió sanguínia, disminució dels 

nivells d’adrenalina associats a l’ansietat, promoció de la calma, creació 

d’un estat major de benestar, millora de l’estat d’ànim i el sentit de 

l’humor i potenciació de les funcions del sistema immunitari.  

Això no vol dir que neguem i enterrem les emocions negatives. Les hem de 

viure però hem d’aprendre a gestionar-les per tal que no ens causin mal.  

- Finalment, fem un llistat de les emocions. Diversos autors han agrupat les 

emocions en 8 famílies: 

 

o Ira, tristesa, por, alegria, amor, aversió, vergonya i sorpresa. 

Veiem les seves manifestacions i les participants han d’escenificar l’emoció 

canviant la cara, la respiració, la tensió muscular...  
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 Buidatge i avaluació: Es confirma que la intel·ligència emocional encara és 

desconeguda i poc treballada a les escoles i instituts. Les participants en 

general han gaudit de la sessió i han acabat veient la importància d’identificar i 

gestionar les emocions en el dia a dia.  

BLOC 3: REFERENTS POSITIVES 

Sessió 1: Xerrada “Ets jove, ets potent!” a càrrec de la Nadia Ghulam.  

 Objectiu: Donar a conèixer la trajectòria de la Nadia Ghulam.  

 Desenvolupament de la sessió: 

- La Nadia fa la xerrada tot parlant de la seva trajectòria des que era una nena 

fins al dia d’avui que està estudiant Educació Social. 

- La segona part de la sessió les noies fan preguntes.  
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 Buidatge i avaluació: Tot i que no totes les noies han pogut assistir a la xerrada 

cal dir que les que sí que ho han fet han valorat molt positivament la xerrada de 

la Nadia. Comenten que els ha transmès molta força ja que ha hagut de superar 

dificultats de grans dimensions. Ha estat una xerrada molt motivadora però cal 

dir que les vivències de la Nadia queden una mica lluny a nivell de context. Pel 

que fa a les qualitats que valoren positivament i els agradaria aplicar en el seu 

dia a dia, són: 

 

- Força. 

- Lluita. 

- Sentit de l’humor.  

- Constància. 

- Paciència.  
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Sessió 2: Referents positives del nostre entorn més proper – Per Tècnica 

d’Intervenció Sociocomunitària – Vic Dones – SIAD Osona.  

Dinàmica Durada Objectiu Conceptes clau 

Benvinguda    

Emmarcar tema  10min Reconèixer els valors 
personals  
Acollir la diversitat 

Acollida i 
delimitació 
tema 

Escalfament    

Caminada desmecanització 10min Generar una atmosfera 
de grup 
Estar presents 

Moviment 
Associació 
d’idees 
Grup 

Rotllana pilotera 10min Riure 
Reflexionar sobre les 
idees preconcebudes  

Associació 
d’idees 
Grup 

Exploració del tema    

Identitats sociomètriques 20min Identificar la identitat 
social del grup, 
l’autoconcepte i la 
pressió social 

Interculturalitat 
Gènere 
Identitat 

Referent positiva – museu 
d’imatges 

40 min Connectar amb les 
qualitats d’una dona 
referent per a nosaltres  
Reconèixer-nos 

Identitat 
Vincle 
Referent 
positiva 

Avaluació    

Cercle de paraula  15 min Què m’emporto del 
taller 

Tancament 

 

 Buidatge i avaluació:  

- Vic i Torelló: Les participants valoren positivament la sessió degut a que les 

dinàmiques han estat vivencials i han convidat a la reflexió. Els ha agradat 

connectar amb les qualitats de la persona referent. La majoria de persones 

referents que han triat han estat de la família, sobretot les seves mares i fins i 

tot la figura de l’àvia.  

- Roda de Ter: Pel que fa a les referents que han triat han presentat més 

diversitat: una mare, una amiga i un imam (referent islàmic). Les qualitats que 

han valorat de les persones referents són qualitats que elles creuen que no 

tenen.  
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Sessió 3:  Quin és el meu ídol?  

 Objectiu: Identificar quin ídol té cada noia i analitzar quines qualitats té i 

identificar quines són aplicables a la vida quotidiana de cada participant.  

 Desenvolupament:  

- Primer de tot demanem a les noies les diferències entre un ídol i un referent.  

- Identificar l’ídol i anotar el seu nom en una cara del foli i en l’altra anoten les 

qualitats que té aquest ídol. Desen el foli plegat a la butxaca. 

- Demanem a les noies que caminin per l’espai i segueixin les consignes que els 

anem donant: camineu com ho fa el vostre ídol, saludeu, rieu, us enfadeu com 

ell o ella... 

- Ens posem en rotllana i passant-se una pilota van verbalitzant les qualitats que 

tenen elles per tal de fer-les visibles. 

- Finalment seuen en rotllana i d’una en una van enumerant les característiques 

del seu ídol mentre les altres noies intenten endevinar-lo. Quan acaben 

comentem quines són les qualitats que elles es poden aplicar en la seva vida 

quotidiana. 

 Buidatge i avaluació:  

- Torelló: Les noies han definit a un referent com a un exemple a seguir i a un 

ídol com a una persona que admires. La majoria d’ídols són cantants o actors i 

actrius i les qualitats que han destacat són la bellesa física o la bona veu. S’han 

adonat que no són qualitats que es vulguin aplicar en el seu dia a dia.  

- Vic: Les participants tenen molt clar que un ídol i un referent no és el mateix. 

Ha costat més que a Torelló que triessin un ídol ja que algunes noies han 

verbalitzat que no tenen cap ídol en concret i, finalment, han optat per triar el 

profeta Mohamed adjudicant-li qualitats com la sinceritat, la cura dels altres, la 

força, la lluita, la paciència, l’amabilitat... i diuen que són qualitats que intenten 

aplicar durant el seu dia a dia.  

- Roda de ter: En el cas d’aquest grup tots els referents que han aparegut 

formen part de l’àmbit religiós islàmic. Verbalitzen que es volen reflectir en els 

seus ídols i rescatar d’ells algunes qualitats.  
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Sessió 4: Què projecta l’entorn sobre mi?  

 Objectius: Adonar-se de quines pressions socials ens influeixen en el nostre dia 

a dia i en la nostra presa de decisions.  Donar a conèixer l’experiència de noies 

joves d’origen cultural similar al del grup i analitzar quins elements poden servir 

per a reflexionar. Identificar quines són les qualitats valorades i no valorades 

socialment.  

 Desenvolupament:  

- Visionat de tres vídeos (Capítols de Tot un món) de noies joves d’origen 

immigrat per tal d’analitzar què projecta l’entorn sobre elles. 

"Si vols, ja pots". 

Amb un estil propi a l'hora de posar-se el mocador, sempre combinant colors segons la 

roba que porta, Asmae Abriouel vol transmetre una imatge diferent de la magrebina 

musulmana i reflectir amb força la seva integració. Denuncia que, per portar el 

mocador, una noia no és menys vàlida per estudiar o treballar, tot al contrari, i demana 

que per portar el mocador no se la deixi de banda. I per això se supera cada dia des 

que va arribar, fa 9 anys, a Sant Quintí de Mediona. El primer gran repte va ser treure's 

el Batxillerat; després, el títol d'anatomia patològica i citologia, i després, el 

d'experimentadora d'animals. Ara, el seu repte, com el de molts altres joves, és trobar 

una feina del que ha estudiat. En el capítol també dóna les gràcies a una família molt 

especial per a ella: va treballar per a ells, just després d'arribar del Marroc, cuidant una 

àvia de 100 anys, que acabaria sent, per a ella, la seva iaia. Segons l'Asmae, aquesta 

família li va obrir les portes per fer el gran pas per integrar-se i "acabar sentint-me una 

més d'aquest país, una catalana". 

 

“Fent camí”. Perseguint l'objectiu professional que s'ha marcat, Nassira El Hadri El 

Yousfi s'esforça per compaginar la carrera de Dret, les pràctiques en un bufet 

d'advocats i altres feines relacionades amb el voluntariat. Va arribar a Ulldecona amb 

sis anys procedent del Marroc. Des de fa tres anys viu a Tarragona, on ha llogat una 



 
 

40 
 

MEMÒRIA PROJECTE “T’ACOMPANYO?” 2014-15 

habitació gràcies al projecte "Emancipa't" i s'ha pogut independitzar treballant a l'estiu 

a PortAventura. Nassira es considera de "la nova generació", la que defineix com el 

conjunt de joves que busquen l'equilibri entre dues cultures: la del seu lloc de 

procedència i la del lloc on viu. 

 

“Estudies o treballes”. En aquest reportatge coneixerem la Niema, que estudia un cicle 

formatiu de salut ambiental, i la Yasmin, que va a la Universitat per ser enginyera. Són 

amigues i sovint queden per estudiar juntes a la biblioteca. Elles són l’excepció, perquè 

la majoria dels fills d’immigrants deixen d’estudiar un cop acaben la secundària 

obligatòria.  

- Intentem respondre a la pregunta “Què projecta l’entorn sobre mi?” 

Com a grup intentarem analitzar com ens veu la societat, els canvis de mirada de 

l’entorn (família, amics, carrer...), quines són les qualitats valorades socialment i quines 

pressions rebem directa o indirectament a l’hora de trobar feina, estudiar, relacionar-

nos... 

- Col·loquem tres cartells en els quals les noies aniran passant i escrivint. En un 

cartell recollim les etiquetes que reben, en un altre les qualitats valorades 

socialment i finalment les qualitats no valorades socialment. Tot seguit us 

adjuntem una graella amb el buidatge de la sessió: 

Vic  Roda de Ter Torelló 

Etiquetes que rebo per 

ser... 

 La dona és inculta. 

 El mocador tapa la 

intel·ligència. 

 M’he de treure el 

mocador. 

 Musulmana, 

oprimida, incapaç 

Etiquetes que rebo per 

ser... 

 Que no es renten el 

cap (pel fet de dur 

vel). 

 Pobresa. 

 La dona és inculta. 

 Poc domini i 

coneixement de la 

Etiquetes que rebo per 

ser... 

 Els marroquins són 

problemàtics. 

 Els marroquins 

roben. 

 Bona persona. 

 Ser dona 

(despectivament). 
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per certes coses. 

 Per ser dona 

musulmana no tens 

cap llibertat 

d’expressió. 

 Dona = limitada. 

 Musulmana 

reprimida.  

llengua catalana. 

 Rebre moltes 

ajudes.  

 Musulmana. 

 Musulmans = 

masclistes. 

 No tenim educació. 

 Treballem com 

negres. 

 Mora. 

 Els marroquins 

rebem totes les 

ajudes, no tenim 

estudis i som 

pobres. 

Qualitats no valorades 

socialment. 

 El meu esforç per 

arribar fins on sóc 

ara. 

 Cultura. 

 Mocador. 

 Imatge. 

 Religió musulmana. 

Qualitats no valorades 

socialment. 

 Dur el mocador. 

 Mantenir la seva 

cultura i els seus 

ideals.  

 No abandonar les 

seves arrels. 

 

Qualitats no valorades 

socialment. 

 Ser d’un altre país. 

 Ser d’una altra 

religió. 

 No tenir carrera. 

 Per un musulmà 

està mal vist que 

una noia tingui 

amics nois. 

 Portar mocador. 

 Portar gilaba. 

 Jove amb fills. 

Qualitats valorades 

socialment: 

 Tenir la ESO. 

 Tenir carrera. 

 Ser musulmana. 

 Tenir estudis. 

Qualitats valorades 

socialment: 

 Tenir estudis. 

 Tenir feina. 

 Tenir empatia.  

 Tenir diners. 

Qualitats valorades 

socialment: 

 Ser cristiana. 

 Ser amable. 

 Ser de classe alta. 

 Tenir feina. 
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 Saber llengües. 

 

 

 

 

 Tenir cotxe.  Ser sociable. 

 Ser discreta. 

 Tenir carrera. 

 

 

 

 Buidatge i avaluació: En general les noies mostren preocupació degut  a que hi 

ha moltes qualitats que no són valorades per la majoria de la societat com per 

exemple, la religió musulmana o el fet de dur vel, que per a elles sí que són 

valorades i importants. Creuen que hi ha moltes prejudicis sobre el col·lectiu 

musulmà en aquest cas i que fa falta molt treball per acabar amb la xenofòbia i 

la discriminació. De fet en els vídeos les protagonistes comenten que moltes 

vegades pel fet d’estudiar se’ls diu que són l’excepció i si no continuen 

estudiant se les mira malament i es cau en generalitzacions, parlen del 

problema identitari, que  portar mocador no fa que treballin menys o estudiïn 

menys...  

Sessió 5: Quines necessitats socials tenim i com ens podem organitzar?  

 Objectiu: Identificar quines són les necessitats col·lectives que tenen com a 

grup.  

 Desenvolupament:  

- Visionat de la pel·lícula “La Fuente de las mujeres”. 
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Título original: La source des femmes. 

Año: 2011. 

Duración: 136 minutos. 

País: Francia. 

Director: Radu Mihaileanu.  

Sinopsis: En un pequeño pueblo de Oriente Medio, la tradición exige que las mujeres 

vayan a buscar agua, bajo un sol ardiente, a la fuente que nace en lo alto de una 

montaña. Leila, una joven casada, propone a las demás mujeres una huelga de sexo: 

no mantendrán relaciones sexuales hasta que los hombres colaboren con ellas en el 

transporte del agua hasta la aldea. 

- Fem la pregunta “En què creieu que us heu d’organitzar i com?” . Responen 

primer per parelles i després ho posen en comú tot desplegant possibles 

solucions.  

 Buidatge i avaluació: Tots tres grups valoren molt positivament la pel·lícula i 

fins i tot moltes s’han emocionat.  

Pel que fa a les necessitats socials i com organitzar-se: 
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- Vic:  

o No hi ha igualtat. La gent pensa que el vel limita el nivell cognitiu. Per 

evitar això s’hauria de normalitzar el vel. 

o Cal normalitzar el vel. S’hauria de fer a través de reunions informatives, 

debatre el tema a les escoles... 

o Com a dones marroquines o d’origen marroquí i/o musulmanes estem 

en una societat en la qual ens demanen renunciar a la religió per poder 

treballar i adaptar-nos. Una solució seria mitjançant campanyes però 

sobretot a través de l’educació.  

o Com a dones marroquines necessitem disposar de piscina i gimnàs 

femenins. Una solució seria fer recol·lecta de diners i organitzar-nos per 

tal d’obrir una associació que es dediqui a això.  

- Torelló: 

o Sortir al carrer portant el vel i reivindicar-ne el seu ús. Creuen que pel 

fet de dur vel pateixen exclusió en diversos àmbits sobretot el laboral. 

Verbalitzen que hi ha molts prejudicis entorn la dona musulmana. 

 

- Roda de Ter: 

 

o Que els joves s’organitzin per muntar activitats de tot tipus i buscar 

solucions conjuntes a necessitats socials del col·lectiu.  

Hem vist que les necessitats socials giren entorn al seu origen cultural i social ja que no 

vivim en una societat caracteritzada per la cohesió social i encara queda molta feina 

per fer per una inclusió real i per a una societat diversa i multicultural que inclogui 

diverses formes de viure, pensar, creure...  

BLOC 4: PERSPECTIVES DE FUTUR. 

Sessió 1 i 2: Converteix els teus somnis en metes. 

 Objectiu: Diferenciar entre somni i meta. Marcar-se objectius a curt i mitjà 

termini.  
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 Desenvolupament: 

- Busquem les diferències entre un somni i una meta. Un somni és un punt de 

partida. Suposa crear imatges, pensar idees i situacions que ens agradaria que 

passessin. Poden semblar poc realistes però pensar en ells ens inspira. Un 

objectiu neix quan decidim prendre acció per tal que el somni esdevingui 

realitat i, per tant, comencem a crear un pla d’acció per tal d’arribar-hi.  

- Llegim un document sobre com marcar objectius.11 Ressaltem la importància 

d’escriure l’objectiu que es marquen i posar-lo en algun lloc visible. També 

recomanem que tinguin una llibreta on escriure els objectius, els progressos, 

les dificultats....  

- Demanem a una noia que surti com a voluntària i li donem unes 

característiques fictícies. Ella es fica dins del personatge i s’inventa un objectiu 

que podria tenir. El verbalitza i altres noies representen diverses veus de 

l’entorn: la família, les amistats, el carrer... La voluntària es passeja per l’espai i 

quan vol es posa davant d’una veu per escoltar què li diu.  

 Buidatge i avaluació: En general han mostrat força dificultats a l’hora de 

marcar-se objectius. Les menors de 16 anys tenien objectius a curt termini i 

molt encaminats a la seva trajectòria formativa, en canvi les majors s’han 

arriscat més a planificar objectius a diversos nivells, com per exemple 

professionals, familiars, de lleure, personals... 

Sessió 3 i 4: Els barrets per pensar. 

 Objectiu: Marcar-se objectius i analitzar les diverses mirades sobre aquest per 

tal de tenir una visió global i realista de l’objectiu marcat i valorar les facilitats i 

obstacles presents durant el procés.  

 Desenvolupament:  

Hi ha sis barrets imaginaris, cadascun d’un color diferent. En qualsevol moment una 

pensadora pot escollir posar-se un dels barrets o se li pot demanar que se’l tregui. 

Totes les persones de l’aula poden usar un barret d’un color concret durant una estona 

                                                           
11

 Veure annex 9. 
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en un moment determinat. Els barrets involucren a les participants en una mena de joc 

de rol mental.  

- Barret blau: Control i gestió del procés del pensament. Persona que exposa un 

objectiu que s’ha marcat.  

- Barret blanc: Una mirada objectiva a les dades i a la informació. “Els fets són els 

fets”. 

- Barret gris: Significa la crítica, lògica negativa, judici i prudència. El perquè 

quelcom pot anar malament. 

- Barret verd: L’oportunitat per expressar nous conceptes, idees, possibilitats, 

percepcions i usar el pensament creatiu. 

- Barret vermell: Legitimitza els sentiments, pressentiments i la intuïció, sense 

necessitat de justificar-se. “Això és el que sento”. 

- Barret groc: Simbolitza l’optimisme, lògica positiva, factibilitat i beneficis. 

 

 Buidatge i avaluació: Les participants han valorat positivament la sessió ja que 

han pogut desplegar tot el ventall de mirades que giren entorn a l’objectiu que 

s’han marcat. A vegades donen més pes a la mirada pessimista i d’altres a 

l’optimista, però cal tenir present totes les mirades per tal de poder tenir una 

visió realista. El barret verd ha costat molt de substituir i l’hem deixat de banda.  

Alguns dels objectius que han sorgit són: 

- Una noia que vol fer fotografies pel món. 

- Una noia que vol ser perruquera de famosos. 

- Una noia que vol participar al Masterchef (concurs de cuina). 

- Una noia que vol obrir una acadèmia.  

 

Sessió 5: Cuinem! (Activitat a demanda del grup de Roda de Ter) 

 Objectiu: Fer visibles les qualitats de cada noia. L’objectiu és cuinar un plat però 

mentre es fa busquem paral·lelismes pel que fa a la definició d’altres objectius.  

 Desenvolupament: 
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Cada noia portarà els ingredients amb la seva recepta ben descrita.   

Mentre van fent feina, és important que la referent de grup faci preguntes sobre aspectes que 

fan referència als seus objectius: 

- Què heu portat per fer? 

- Per què heu decidit portar això i no una altra cosa? ( decisió del què volem fer i com ho 

volem fer). 

- Com definiríeu el vostre plat? 

Durant el procés: 

- Com us sentiu fent el què feu?  ( comparació de com se sentirien si poguessin assolir 

altres objectius que no facin referència a la cuina). Ressaltar les sensacions positives 

que ajudaran a agafar més seguretat en si mateixes i al mateix temps, faran potenciar 

la cohesió de grup. 

- Un cop exterioritzin les seves emocions, proposaré de què es concentrin en els 

sentiments i emocions que estan sentint. Vull que siguin conscients del què és ser feliç 

amb la feina que estan fent i del què volem ensenyar els altres. Perquè no només es 

tracta de saber com som i com ens sentim sinó també de com ens veuen o com volem 

que ens vegin els altres.  

Al finalitzar la sessió: 

- Es tracta que cada noia presenti el seu plat a taula. Davant de les altres companyes per 

tal de potenciar la seva autoestima.  

- La idea és fer veure que cada una de nosaltres podem fer un plat, una recepta o alguna 

cosa que ens agradi molt, però també hem de saber que per tal d’aconseguir-ho hem 

hagut de desplegar un ventall de coneixements i que en ocasions necessitem dels 

altres. Tot propòsit, meta o objectiu necessita un procés i un treball per tal 

d’aconseguir el resultat que volem.  

- Compartim el menjar amb les mestres de la llar d’infants.  

 Buidatge i avaluació: Cada noia ha tingut el seu temps per preparar el plat i presentar-

lo a la resta i això ha creat un sentiment de seguretat i benestar. Es valora molt 

positivament el fet de compartir els plats amb les mestres de la llar d’infants ja que és 

diferent cuinar per una mateixa que cuinar pels altres i rebre valoracions positives i 

agraïment. La cuina ha estat l’excusa per vincular el grup i trencar amb el seu espai 

rutinari.  
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b. Tutories individuals 

Les tutories permeten fer un seguiment individual del procés i tractar temes que amb 

el treball grupal no podem arribar. Es tracta d’un espai de tu a tu on les participants 

han trobat un clima de confiança en el qual han pogut expressar els seus dubtes i 

motivacions.  

Les tutories es regeixen per unes preguntes generals que les estructuren però també 

han seguit el fil de les demandes o aspectes personals de cada participant. Pel que fa a 

les preguntes han estat les següents: 

- Com valores el seguiment en el projecte? Què t’està agradant més i què trobes 

a faltar? 

- Com et sents dins del grup? 

- Quines inquietuds o demandes tens? 

- Quins objectius et vols marcar per un futur més o menys proper? Quins 

obstacles hi pots trobar? I quines possibilitats? 

- Com t’imagines d’aquí a 5 anys vista? 

Pel que fa al nombre de tutories: 

 A Roda de Ter s’han realitzar 5 tutories. 

 A Torelló s’han realitzat 8 tutories. 

 A Vic s’han realitzat 8 tutories.  
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7. Avaluació per part de les participants 

Mitjançant una dinàmica anònima s’han recollit els aprenentatges i les propostes de 

millora de les participants que ajuden a avaluar com ha anat el procés:  

VIC: 

 APRENENTATGES I PUNTS FORTS DEL PROJECTE. 

- M’ha agradat relacionar-me amb gent que abans no m’hi feia. 

- He après conceptes per animar-me a seguir el meus somnis. 

- He après conceptes sobre la dona i les seves necessitats. 

- He rebut molta informació sobre l’entorn de la dona.  

- M’ha agradat l’empenta i l’entusiasme de la coordinadora. 

- M’ha agradat la xerrada de la Nadia Ghulam “Ets jove, ets potent”. 

- M’ha agradat la xerrada sobre sexualitat. 

- M’ha agradat el clima i l’ambient de col·laboració. 

- M’ha agradat el tema de la identitat. 

- M’ha interessat molt el tema de la violència masclista. 

- He après moltes coses en general, com fer un bon currículum, etc. 

- M’ha agradat molt la pel·lícula “La Fuente de las mujeres”. 

- M’ha ajudat el taller d’autoestima. 

 

 PUNTS FEBLES I PROPOSTES DE MILLORA. 

- Haurien de venir més noies. 

- El tema del currículum m’ha avorrit una mica. 

- M’ha molestat la xerrera i les interrupcions d’algunes noies. 

- He trobat a faltar més informació sobre estudis i oferta formativa de Vic i 

voltants. 

- Disposar d’aigua a l’aula. 

- Esperava més xerrades i experiències de dones.  

- Més activitats per conèixer altres cultures. 
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TORELLÓ: 

 APRENENTATGES I PUNTS FORTS DEL PROJECTE. 

- M’ha agradat compartir l’ajuda en tot. 

- He après com es fa una entrevista de feina. 

- He adquirit més confiança en mi mateixa. 

- He conegut a gent musulmana que ha arribat a ser algú en aquesta vida, que ha 

tingut una carrera i això no ho sabia o no les havia conegut. 

- He aclarit més les coses. 

- He adquirit més motivació.  

- He desconnectat de la rutina i he sortit sempre amb un somriure.  

- He après a fer el currículum i la carta de presentació.  

- M’ha agradat la xerrada sobre sexualitat. 

- He après a fer el currículum i coses que no sabia i ara sé.  

- Sabia algunes coses però n’he après moltes més.  

- Vull que continuï el projecte, m’agradaria tornar l’any que ve.  

- M’ha agradat molt la pel·lícula “La Fuente de las mujeres”. 

 

 PUNTS FEBLES I PROPOSTES DE MILLORA. 

- No m’ha agradat la pel·lícula “Las mujeres de verdad tienen curvas”. L’he trobat 

avorrida. 

- He trobat a faltar sortides o activitats a l’aire lliure. 

- Millorar l’horari. Començar a les 16h. 

- Assistir a més xerrades. 

- Fer més sessions divertides. 

- Fer activitats dos cops per setmana. 

- Ser un grup més nombrós. 

 

RODA DE TER: 

 APRENENTATGES I PUNTS FORTS DEL PROJECTE. 

- A mi m’ha agradat molt tot el que hem fet. He après moltes coses. 
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- La sessió que més m’ha agradat ha estat la de cuina. 

- M’ha agradat la manera d’explicar i l’humor de la coordinadora. 

- M’ha agradat el clima de confiança que s’ha creat al grup. 

- S’han respectat totes les opinions. 

- El bloc que més m’ha agradat ha estat el d’identitat. 

- M’han agradat els bloc d’identitat i referents positives. 

- He après a ser més optimista i a tenir més confiança en mi mateixa. 

- M’han agradat molt les activitats de coneixement de grup que vam fer el 

primer dia. 

 

 PUNTS FEBLES I PROPOSTES DE MILLORA. 

- Fer més activitats pràctiques dins del recinte i no a fora. 

- Canviar l’horari ja que a les 15h és molt d’hora. 

- Canviar l’espai per fer les sessions ja que hi ha molt soroll. 

- La sessió de la pel·lícula “Las mujeres de verdad tienen curvas” ha estat bé però 
no ha acabat de transmetre la suficient motivació. La pel·lícula era bastant 
antiga.  

- Fer més activitats pràctiques i no teòriques. 
 
 

D’altra banda, al final del projecte s’han passat unes enquestes per tal de poder 

obtenir una avaluació per part de les participants.  

AVALUACIÓ FINAL PROJECTE VIC: 

Han respost l’enquesta 5 participants. Tot seguit mostrem el buidatge: 

Dinamitzadores del grup T’acompanyo? 

(Chadia i/o Sara) 

Gens  Poc Bastant Molt 

Han sabut captar les necessitats i motivacions que 

teniu? 

  3 2 

 

Han afavorit un clima de participació?   2 3 

Han respectat els horaris?    5 

Han tingut en compte les necessitats i motivacions  1 3 1 
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de les noies a l’hora de planificar les activitats? 

Han realitzat activitats vivencials i 

contextualitzades? 

  2 3 

Han sabut donar resposta als dubtes i interessos?  1 1 3 

Han sabut gestionar els espais a l’hora d’executar les 

activitats? 

 1 2 2 

Han creat un clima de confiança i empatia amb el 

grup? 

  2 3 

 

Blocs projecte  Gens  Poc Bastant Molt 

Digues el nivell de satisfacció i aprenentatge del 

bloc 1: Coneixement de l’entorn.  

  1 4 

Digues el nivell de satisfacció i aprenentatge del 

bloc 2: Identitat.  

 1  3 

Digues el nivell de satisfacció i aprenentatge del 

bloc 3:  

Referents positives. 

  2 3 

Digues el nivell de satisfacció i aprenentatge del 

bloc 4:  

Perspectives de futur. 

  1 4 

 

AVALUACIÓ FINAL PROJECTE TORELLÓ: 

Han respost l’enquesta 5 participants. Tot seguit mostrem el buidatge:  

Dinamitzadores del grup T’acompanyo? 

(Chadia i/o Sara) 

Gens  Poc Bastant Molt 

Han sabut captar les necessitats i motivacions que 

teniu? 

  1 4  

 

Han afavorit un clima de participació?   2 3 

Han respectat els horaris?   3 2 
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Han tingut en compte les necessitats i motivacions 

de les noies a l’hora de planificar les activitats? 

  1 4 

Han realitzat activitats vivencials i 

contextualitzades? 

  2 3 

Han sabut donar resposta als dubtes i interessos?    5 

Han sabut gestionar els espais a l’hora d’executar les 

activitats? 

  2 3 

Han creat un clima de confiança i empatia amb el 

grup? 

  1 4 

 

Blocs projecte  Gens  Poc Bastant Molt 

Digues el nivell de satisfacció i aprenentatge del 

bloc 1: Coneixement de l’entorn.  

  1 4 

Digues el nivell de satisfacció i aprenentatge del 

bloc 2: Identitat.  

  2 3 

Digues el nivell de satisfacció i aprenentatge del 

bloc 3:  

Referents positives. 

 1 1 3 

Digues el nivell de satisfacció i aprenentatge del 

bloc 4:  

Perspectives de futur. 

  1 4 

 

AVALUACIÓ FINAL PROJECTE RODA DE TER: 

Han respost l’enquesta 4  participants. Tot seguit mostrem el buidatge:  

Dinamitzadores del grup T’acompanyo? 

(Chadia i/o Sara) 

Gens  Poc Bastant Molt 

Han sabut captar les necessitats i motivacions que 

teniu? 

  1 4  

 

Han afavorit un clima de participació?   2 3 
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Han respectat els horaris?   3 2 

Han tingut en compte les necessitats i motivacions 

de les noies a l’hora de planificar les activitats? 

  1 4 

Han realitzat activitats vivencials i 

contextualitzades? 

  2 3 

Han sabut donar resposta als dubtes i interessos?    5 

Han sabut gestionar els espais a l’hora d’executar les 

activitats? 

  2 3 

Han creat un clima de confiança i empatia amb el 

grup? 

  1 4 

 

Blocs projecte  Gens  Poc Bastant Molt 

Digues el nivell de satisfacció i aprenentatge del 

bloc 1: Coneixement de l’entorn.  

  1 4 

Digues el nivell de satisfacció i aprenentatge del 

bloc 2: Identitat.  

  2 3 

Digues el nivell de satisfacció i aprenentatge del 

bloc 3:  

Referents positives. 

 1 1 3 

Digues el nivell de satisfacció i aprenentatge del 

bloc 4:  

Perspectives de futur. 

  1 4 
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8. Avaluació per part de les coordinadores 

 Avaluació en referència als objectius. 

 

- Objectiu general:  

o Acompanyar els processos (formatius, professionals, d’identitat, 

vitals...) tot potenciant l’autonomia de cada noia i apoderant el grup per 

tal que prengui les seves pròpies decisions.  

 

Observacions: L’objectiu general s’hauria d’haver focalitzat més, per exemple, centrar-

nos en l’acompanyament a nivell d’identitat, ja que les activitats s’han treballat des 

d’un punt de vista molt general i amb poc aprofundiment. Tot i així hem desenvolupat 

activitats que donen resposta a les diferents àrees d’acompanyament, per aquest 

motiu les activitats s’han repartit en els 4 blocs temàtics (Coneixement de l’entorn, 

Identitat, Referents positives i Perspectives de futur).  

- Objectius específics:  

o Conèixer i aprofitar els recursos del seu entorn més proper. 

Observacions: Les activitats relacionades amb el coneixement de l’entorn les hem 

centrat en l’aprofundiment sobre temàtiques socials del seu interès (violència 

domèstica, sexualitat, paper de la dona, entrevista de feina, currículum...), ja que les 

participants coneixien els serveis més pròxims i aquest tipus de coneixement de 

l’entorn ja es fa des d’altres serveis i entitats.  

o Detectar les necessitats i potencialitats individuals i prioritzar-les. 

Observacions: Partint de les tutories amb les noies hem recollit les seves necessitats i 

potencialitats i les hem inclòs en la programació d’activitats. En el bloc de 

“Perspectives de futur” també hem treballat els objectius personals de cada noia a 

través de diverses activitats com per exemple la dinàmica dels “Barrets per pensar”. 

 

 



 
 

56 
 

MEMÒRIA PROJECTE “T’ACOMPANYO?” 2014-15 

o Detectar necessitats i motivacions grupals. 

Observacions: A Torelló i a Vic ha costat més degut a que són grups més nombrosos i 

més heterogenis però de totes maneres ens han expressat motivacions comunes i 

s’han creat vincles entre elles. A Roda ha estat més fàcil treballar aquest aspecte ja que 

és un grup poc nombrós i més homogeni i les seves demandes han presentat 

similituds.  

o Definir amb cada noia els objectius que vol assolir i marcar una 

trajectòria per tal d’arribar-hi. 

 

Observacions: Aquest objectiu ha tingut un espai dins del bloc “Perspectives de futur” 

per treballar-lo amb certa profunditat però s’han presentat certes limitacions: en el cas 

de les noies més joves (14 a 16) ha estat més difícil treballar objectius a llarg termini 

degut a que tenien objectius molt marcats a curt termini com per exemple acabar la 

ESO, estudiar Batxillerat o Cicle Formatiu... I en el cas de les noies de més de 16 anys 

s’han pogut emmarcar més els objectius ja que han presentat més interès a l’hora de 

marcar-se metes futures. Un altre aspecte que ha dificultat ha estat el poc temps del 

qual hem disposat. 

o Definir objectius grupals i marcar pautes per assolir-los. 

 

Observacions: Un aspecte que creiem que ha estat un punt feble ha estat el poc temps 

que disposàvem per treballar de forma grupal amb les participants. D’altra banda cal 

dir que les participants durant el procés no ens han fet arribar demandes grupals 

excepte el grup de Roda que ha sol·licitat fer un taller de cuina. En l’avaluació final del 

projecte les noies ens han fet arribar algunes demandes comunes com: fer més 

activitats a l’aire lliure, portar més referents positives com la xerrada que va fer la 

Nadia Ghulam... 
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o Crear clima de confiança per tal que les noies puguin expressar 

còmodament les seves necessitats, inquietuds, motivacions... i així 

afavorir la cohesió grupal. 

 

Observacions: Des del primer dia s’ha creat un clima de confiança i benestar que ha 

afavorit el desenvolupament del projecte. Suposem que la dinamització de la primera 

sessió va ajudar ja que la vam planificar expressament amb l’objectiu de “trencar el 

gel” i conèixer-nos. Aquest benestar a nivell de grup també ha estat expressat per les 

pròpies participants de forma verbal i no verbal (venen contentes, han creat vincles 

d’amistat fora del projecte, hi ha hagut confiança amb les coordinadores...). 

 Avaluació en referència a altres aspectes del projecte. 

- Recerca inicial de les participants. 

Va ser un procés lent i dificultós degut a que es tracta d’un projecte nou i s’ha de fer 

una difusió amb més temps. Les derivacions es van realitzar de forma irregular i 

continuada al llarg del procés tot i que vam informar del període d’inscripcions. En el 

cas de Torelló i Roda va ser més fàcil degut a la implicació dels referents del municipi i, 

en canvi, a Vic vam haver de fer més difusió i moltes coordinacions amb diferents 

serveis.  

- Població a la qual s’adreça el projecte. 

o Edat de les participants (16 a 22). 

Pensem que l’edat de les participants ha estat un punt feble del projecte ja que les 

demandes i necessitats han presentat diferències en funció de l’edat. Com a proposta 

de millora l’edat hauria de ser més específica, amb noies menors de 16 anys o noies 

majors.  

o Domini bàsic de la llengua catalana oral. 

Ha estat un punt clau degut a la importància de la seva implicació i participació en el 

projecte. Ho hem vist clar amb una noia de Vic i una noia de Torelló amb poc domini 
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de la llengua ja que han presentat moltes dificultats de comprensió dels continguts 

donats i, de fet, una d’elles ha abandonat el projecte.  

o Preferentment el col·lectiu de dones d’origen marroquí. 

Des d’un inici hem pensat que podia ser un factor negatiu de discriminació negativa 

encoberta ja que sembla que s’etiqueti el col·lectiu per la cultura a la qual pertany 

adjudicant unes necessitats generalitzades i oblidant la heterogeneïtat de qualsevol 

grup. D’altra banda hem de dir que ha estat positiu perquè han sorgit més aspectes en 

comú i s’ha creat un clima de confiança.  

o Volum del grup i assistència. 

Creiem que 15 participants és un bon nombre però al llarg del procés hem tingut 

algunes baixes degut a diferents motius que han reduït els grups gairebé a la meitat.  

En el cas de Roda de Ter de 6 noies inscrites el grup es va reduir a 4 i això ha fet que les 

activitats planificades s’hagin hagut d’adaptar. Durant el procés hem tingut algunes 

baixes que no han estat per desmotivació sinó per motius diversos que les participants 

ens han justificat com podem veure en l’apartat corresponent d’aquesta memòria (2.b. 

Assitència).  

- Horari del projecte (15 a 17h). 

Tan les noies com nosaltres coincidim que no és un bon horari degut a que és just 

després de dinar i moltes noies surten de l’institut a les 14.30h i això fa que arribin 

tard. Les participants ens han demanat que seria millor a partir de les 16h. 

D’altra banda, les noies ens han comunicat que dues hores setmanals és poc i que 

voldrien dues sessions setmanals.  

- Coordinacions. 

o Coordinadores del projecte. 

L’horari de coordinació (dilluns de 9 a 13h) ha estat un bon espai per coordinar-nos i 

planificar activitats. També ens ha servit per coordinar-nos amb els diferents referents 

de cada municipi, gestionar les derivacions, realitzar entrevistes d’acollida... 
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S’ha fet una bona coordinació de la feina feta en cada municipi ja que en tot moment 

ens comunicàvem els canvis, els dubtes... i modificàvem les activitats si calia en funció 

de canvis diversos.  

o Amb la Tècnica d’intervenció sociocomunitària 

Amb ella ens trobem quinzenalment per tal de fer el seguiment del projecte. Ens ha 

anat bé degut a que podem compartir demandes personals i de les participants, ens ha 

ajudat a acabar de concretar algunes activitats i fins i tot va realitzar dues sessions 

grupals a cada municipi i ens ha facilitat alguns aspectes com per exemple la creació 

dels certificats i la comunicació amb la Nadia Ghulam i altres persones implicades en el 

projecte.  

o Amb els referents de cada municipi.  

Pel que fa a la coordinació amb els referents ha estat molt més efectiva amb el grup de 

Roda degut a la proximitat i el contacte directe amb la referent. En canvi, amb Torelló i 

Vic hi ha hagut poques coordinacions presencials degut a que ens hem comunicat més 

per correu electrònic.  

Amb el grup de Torelló durant tot el procés s’han realitzar 5 trobades presencials, amb 

el grup de Roda 4 i amb el grup de Vic s’han fet 2 trobades amb el referent de 

Calldetenes.  

 

9. Conclusions i valoració final 

Des de la demanda inicial a la finalització del projecte han sorgit canvis que ens han fet 

reflexionar sobre el procés. En uns inicis volíem que els grups fossin heterogenis 

partint de la idea que totes les noies independentment de la seva procedència cultural 

poden necessitar l’acompanyament que hem ofert, però al final els grups han resultat 

força homogenis a nivell cultural ja que la majoria de participants han estat de 

procedència marroquina per la seva presència a la comarca.  
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Inicialment es van  marcar uns objectius que no s’han modificat i que ens han fet veure 

que són massa generals ja que toquen massa àrees d’acompanyament. Hagués estat 

més eficient dur a terme un acompanyament més específic, com per exemple, a nivell 

d’identitat ja que tant nosaltres com les participants creiem que amb un parell de 

sessions per àmbit no es poden assolir els objectius marcats.  De totes maneres el fet 

de treballar diversos temes al llarg del curs ha permès despertar la reflexió i les ganes 

de seguir indagant sobre alguns d’ells. Per exemple, algunes sessions com la de 

violència masclista, la xerrada de la Nadia Ghulam o la sessió de sexualitat, han agradat 

i servit a les noies tot demanant-nos més activitats en aquesta línia. A més, ens hem 

adonat que l’acompanyament a nivell formatiu i laboral ja es fa en altres 

projectes/serveis i que, per tant, ha resultat repetitiu.  

Un aspecte que es valora molt positivament ha estat el fet que les participants han 

pogut disposar d’un espai de trobada on s’han sentit còmodes i han pogut compartir i 

expressar les seves opinions i idees. En aquest espai hem pogut observar que la 

dimensió cultural i d’identitat era l’interès més destacat. Per tant, això confirma que 

l’objectiu inicial del projecte s’hagués pogut focalitzar més possiblement en aquesta 

dimensió d’acompanyament més personal.  

Pel que fa a la continuïtat d’aquest projecte s’han de tenir diferents aspectes. 

D’entrada els referents de cada municipi, la Tècnica d’intervenció comunitària i les 

coordinadores, coincidim en què si existeix la possibilitat de continuïtat no serà una 

repetició del mateix procés realitzat fins ara. S’hauran d’aplicar diversos canvis com 

per exemple, el requisits que han de complir les participants per tal de formar part del 

projecte, l’horari que hauria de ser a partir de les 16h però sobretot definir molt 

clarament la dimensió d’acompanyament que volem oferir.  

En definitiva, ha estat un procés enriquidor tant per les coordinadores com pels grups 

malgrat les propostes de millora i les dificultats. De fet, tot projecte pilot és una 

oportunitat per aprendre i conèixer molt bé la realitat amb la qual es treballa per tal de 

poder donar una resposta coherent.  
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10. Annexos 

Annex 1: Cartell informatiu del projecte 
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Annex 2: Lectura “Millor deixar-ho córrer” 

MILLOR DEIXAR-HO CÓRRER! 

- Es pot saber què et passa? – Vaig preguntar, seriosa i emprenyada, quan va 

aturar el cotxe davant de casa. 

L’Abel em va mirar de dalt a baix. 

- Que sigui l’última vegada que et poses aquesta faldilla. 

Les galtes se’m van encendre. 

- Què? 

- M’has entès prou bé... 

No m’ho podia creure. Vaig mirar la meva faldilla, una de curteta que m’havia 

comprat amb la Yukino, una autèntica guapada... 

- Però, per què? 

Jo no sortia del meu astorament. 

- T’ho he de dir? Sembles una puta... 

Si m’haguessin punxat, no m’haurien tret sang. 

Vaig sortir del cotxe d’una revolada donant un cop de porta. L’Abel va sortir tot 

seguit i amb dues gambades em va encalçar. Em va agafar pels braços i em va 

acostar cap a ell. Em va besar amb una passió que em va fer tremolar.  

- Ho sento, ho sento, no volia dir això, però és que... em moro de gelosia veient 

com els altres et desitgen. 

Vaig voler creure que patia. I, com una imbècil, encara em vaig entendir. 

 

M Carme Roca. Estripar la teranyina. Editorial Baula. 
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Annex 3: El semàfor: frases. 

- Et fa realitzar actes sexuals que no t’agraden. 

- Després d’haver-te agredit et demana que l’ajudis a canviar. 

- No li agrada que surtis amb les teves amistats, perquè amb ell/a ja en tens 

prou.  

- T’ha fet baixar del cotxe o de la moto sense donar-te cap explicació i l’endemà 

t’ha dit que era broma. 

- Disposa dels teus diners o de les teves coses sense que tu ho sàpigues. 

- T’has assabentat que la teva parella ha explicat de forma burleta coses de la 

vostra intimitat. 

- Mai té un moment per escoltar-te i parlar, sempre té altres coses més 

importants a fer.  

- Es desfoga amb tu perquè va molt estressat/da. 

- T’intenta convèncer que no dediquis tant de temps a estudiar ja que no passeu 

prou estona junts. 

- Et dóna missatges contradictoris. Per exemple: avui t’estimo molt i l’endemà 

passo de tu.  

- Quan sortiu de festa, coqueteja amb altres persones de forma coberta o 

encoberta. 

- Et posa trampes per veure si l’enganyes, per comprovar si menteixes, si 

l’estimes, etc. 

- Quan s’enfada “mata” amb el silenci, et nega la paraula. 

- Pretén que endevinis tot el que li succeeix, sense comunicar-te res. 

- Et deixa plantat/da sense explicar ni aclarir els motius de la seva reacció. 

- Cadascú continua mantenint relació amb les seves amistats. 

- Teniu en compte el desig sexual de l’altra persona. 

- Cadascú assumeix la responsabilitat de les coses que fa i de  les conseqüències 

que això comporta.  
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- Sents que pots demanar el que necessites i acceptes que l’altre t’ho vulgui 

donar o no. 

- Es fa la víctima en públic, dient que tot ho decideixes tu, que es fa el que tu 

vols, etc. 

- Es presenta de sobte en activitats o llocs on voldries anar sol/a. 

- Mira els teus missatges de mòbil o et revisa la cartera. 

- Tergiversa les paraules o fets en conra teva. 

- T’ha amenaçat dient que algun dia et caurà una bufetada. 

- Quan discutiu, de vegades et dóna empentes i t’insulta. 

- Li agrada que et vesteixis i que et pintis al seu gust. 

- Després d’humiliar-te en públic et demana disculpes, et diu que no tornarà a 

passar i et fa un regal. 

- A l’hora de prendre decisions conjuntes dediqueu un temps a parlar i negociar 

els punts de vista. 

- No escolta el que penses perquè tu no tens el mateix nivell de formació que 

ell/a. 

- Et truca nou o deu vegades cada dia al mòbil perquè necessita sentir la teva 

veu. 

Annex 4: Teoria violència masclista 

 A qui afecta? 

Es dóna a totes les societats, a totes les classes socials i a totes les cultures. A casa, al 

carrer, a la feina…en temps de pau i en temps de guerra… 

 Definició (Extreta de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 

dones a eradicar la violència masclista)  

La Llei incorpora la definició jurídica de violència masclistai com 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. 
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 Formes d’exercir la violència masclista. 

1.  Violència física: és qualsevol acte o omissió de força amb resultat o risc de 

produir una lesió física o un dany.      

2. Violència psicològica: és tota conducta o omissió intencional que produeixi una 

desvaloració o un patiment per mitjà d’amenaces, humiliació, vexacions, 

insults, entre d’altres. 

3. Violència sexual i abusos sexuals: és qualsevol acte de naturalesa sexual no 

consentit per les dones amb independència que la persona agressora pugui 

tenir amb la dona una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu. 

4. Violència econòmica: és la privació intencionada i no justificada de recursos i la 

limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o 

de parella. 

5. Violència en l’àmbit social i comunitari: Agressions sexuals (exercides sobre les 

dones amb l’ús del sexe com a arma per demostrar-los el poder i abusar-ne); 

Mutilació Genital Femeninaii (qualsevol procediment que impliqui una 

eliminació total o parcial dels genitals femenins encara que  hi hagi 

consentiment exprés o tàcit de la dona); matrimonis forçats; violència contra 

els drets sexuals i reproductius de les dones (com ara avortaments selectius, 

esterilitzacions forçades, esclavatge sexual, infecció intencionada de malalties, 

etc.). 

 

 Cicle de la violència – FASES. 

a) Creixement de la tensió. 

- La relació home – dona es torna més tensa i distant. 

- Predomina el silenci, l’agressivitat encoberta que cada vegada és més freqüent 

i intensa. 

- L’agressivitat verbal apareix i els episodis de violència física aïllats i de poca 

intensitat.   
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b) Descàrrega de la tensió i l’agressivitat. 

- Episodis aguts de violència acompanyats d’agressions verbals en forma d’atacs i 

d’excuses.  

- Descàrrega de la tensió i l’agressivitat acumulades en la primera fase. 

 

c) Lluna de mel. 

- L’agressor es mostra amable i afectuós, de paraula i conducta.  

- Justificació de l’agressió: problemes laborals, beguda, mal moment, “ho faig 

perquè t’esimo”... 

 

 EFECTES: Repetició del cicle de la violència, cada vegada més greu, per motius 

més insignificants i amb menys temps d’un cicle a l’altre. 

 

Annex 5: La feina de buscar feina. 

LA FEINA DE BUSCAR FEINA 

ENTREVISTA DE TREBALL 

Què és i per a què serveix l’entrevista de feina? 

L’entrevista és un pas més, sovint l’últim i més important, dins d’un procés de selecció, per 

cobrir un lloc en una empresa. 

És un diàleg amb preguntes i respostes sobre temes professionals, formatius i personals, en el 

qual tant la persona entrevistadora com l’entrevistada intentaran resoldre els seus dubtes. 

Per a què serveix l’entrevista? 

- Per aprofundir la informació que es té de la persona candidata a través del seu 

currículum previ. 

- Per comprovar si l’estil personal de la persona candidata (actitud, motivacions, 

personalitat, habilitats, experiència, etc.) coincideix amb el que l’empresa espera. 

- Perquè l’entrevistador/a s’asseguri que la persona candidata és la idònia per al lloc 

vacant i també, perquè la persona candidata valori si aquesta ocupació li convé i li 

interessa. 
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Estructura de l’entrevista: 

L’entrevista acostuma a estar dividida en diverses fases: 

1. INTRODUCCIÓ: Recepció, salutació, conversa introductòria, aclariment respecte a 

l’entrevista... 

2. DESENVOLUPAMENT: Preguntes sobre  la formació i els estudis, l’experiència 

professional, les qüestions personals, les condicions laborals desitjades... 

3. TANCAMENT: Aclariment de dubtes i comiat. 

Com ho puc aplicar al meu cas concret? 

- Abans d’anar a una entrevista, és convenient informar-vos sobre l’empresa en qüestió 

i el seu sector. Us pot anar molt bé consultar la pàgina web de l’empresa però també 

catàlegs, fullets publicitaris, coneguts que hi treballen, etc. 

- Repasseu bé el vostre currículum, perquè és el document que l’entrevistador/a té com 

a referència per fer-vos les preguntes. 

- És important estar molt atentes durant els primers minuts de l’entrevista, ja que us 

donarà una informació valuosa per al seu bon desenvolupament. 

- Adopteu una actitud positiva i coherent respecte a les preguntes de l’entrevista.  

Prepareu prèviament com podeu explicar la vostra trajectòria formativa i professional (estudis, 

titulacions, tasques professionals, empreses, canvis, èxits, fracassos, projectes futurs, 

motivacions, interessos i objectius) de manera coherent i positiva. 

És important haver preparat amb atenció les respostes per a preguntes personals, perquè són 

de difícil improvisació (motivacions, interessos, actituds, etc.). 

Per fer-ho, treballeu de manera molt concreta quines són les vostres competències que us fan 

adequades al lloc de treball. 

Sou vosaltres qui heu de facilitar la feina a l’entrevistador/a i no esperar que ell o ella ho 

dedueixi. (Per a què us han de contractar? Què podeu aportar a aquest lloc de treball?). 

- Si teniu poca experiència, podeu aportar la vostra formació, la motivació i l’interès en 

aquest sector professional o ocupació, la disponibilitat per aprendre... 

- Si teniu poca formació però experiència, podeu aportar competències professionals, 

coneixement del sector i disponibilitat per a l’aprenentatge. 
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Feu preguntes sobre l’empresa, el negoci o el lloc a ocupar. Després de cada entrevista, 

feu una valoració de com ha anat. 

 

Consells i suggeriments per a l’entrevista. 

Presenteu-vos a l’entrevista amb confiança i seguretat que l’empresa us ha escollit com a 

candidata possible i que us vol conèixer més de prop. 

Aspecte personal. 

- Recordeu que l’aspecte personal influeix en la valoració de l’entrevista. 

- La consigna general és discreció. 

 

Forma de comportar-se. 

Regles de COMUNICACIÓ VERBAL (què diem): 

- Saludeu verbalment i somrigueu, quan doneu la mà. 

- Escolteu sense interrompre el vostre interlocutor. 

- Deixeu que l’entrevistador/a porti la iniciativa de la conversa, encara que és possible 

que la persona candidata parli més. 

- Utilitzeu vocabulari correcte: eviteu les familiaritats, el vocabulari massa rebuscat o 

massa col·loquial i no digueu mai paraules malsonants. 

- No parleu de tu a l’entrevistador/a llevat que ell us ho indiqui. 

- Us heu d’adreçar a l’entrevistadora en l’idioma que ell utilitzi en iniciar la conversa. 

- Eviteu els monosíl·labs, perquè l’objectiu de l’entrevista és donar-vos a conèixer. 

Procureu donar contingut a les vostres respostes. 

- Penseu el què direu; no us precipiteu en les respostes. Una resposta incoherent o 

sense sentit fa molt mal impressió. 

- Eviteu les falques de l’estil de: o sigui, val?, doncs, etc. 

- Procureu no caure en contradiccions: digueu sempre la veritat. 
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Regles de COMUNICACIÓ NO VERBAL (com ho diem, com actuem): 

- Tant important és el que es diu com el que no es diu, però es deixa veure. En aquest 

cas, oferim algunes idees sobre els possibles significas que es poden atribuir a les 

vostres conductes. 

- Si jugueu amb alguna cosa a les mans (bolígrafs, claus...) donareu la impressió que 

esteu nervioses. 

- No creueu els braços i les cames, ja que transmeteu la impressió d’estar a la defensiva. 

- Mireu directament als ulls: si eviteu el contacte visual amb la persona que us 

entrevista, donareu la sensació de ser persones insegures.  

- El to de veu ha de mostrar seguretat. 

- Els gestos han de ser proporcionats, que denotin equilibri, naturalitat i seguretat. 

 

Consells per ser ben valorats a l’entrevista: 

A continuació es mostren unes últimes recomanacions sobre el que es valora positivament 

i negativament en una entrevista personal. 

Es valora positivament:  

 Mostrar interès per l’ocupació. 

 Mostrar una actitud positiva i d’entusiasme. 

 Ser un bona comunicadora. 

 Tenir confiança en una mateixa. 

 Mostrar aparença de maduresa. 

 Implicar-se en la feina, creure en el que es fa. 

 Ser agradable i simpàtica. 

 Ser tolerant a la tensió. 

 Mostrar capacitat d’organització i planificació. 

 Tenir iniciativa. 

 Tenir capacitat d’adaptació. 

 Tenir capacitat de treball. 

 

 

 



 
 

70 
 

MEMÒRIA PROJECTE “T’ACOMPANYO?” 2014-15 

Es valora negativament: 

 Tenir una motivació poc clara davant del lloc de treball. 

 Ser passiva i indiferent. 

 Tenir una preparació molt per sobre o molt per sota del nivell que s’exigeix. 

 No saber estar. 

 Ser matussera, prestar poca atenció. 

 Ser problemàtica o conflictiva. 

 Tenir una aparença descuidada. 

 Tenir aires d’arrogància o excessiva confiança. 

 Mostrar nerviosisme, angoixa o intentar evadir-se. 

 No mirar a l’interlocutora/a. 

 Estar a la defensiva. 

 Interessar-se més pel sou o l’horari que per la feina. 

 Mostrar dificultat en la comunicació. 

 Respondre agressivament. 

 

Models exemples i/o estudi del cas. 

Exemples de preguntes sobre la trajectòria formativa: 

- Per què va escollir els estudis que ha realitzat? 

- Com han influït els seus estudis en el desenvolupament de la seva carrera 

professional? 

- Quines matèries i assignatures li van interessar més? I quines menys? 

- Quines li van presentar més dificultats? Per què? 

Exemples de preguntes sobre l’experiència professional: 

- Com creu que l’han preparat les seves experiències professionals anteriors? 

- Quines funcions realitzava en la seva feina anterior? 

- Quin tipus de relacions existien amb el seu anterior responsable? En què coincidien i 

en què no? 

- Recordi alguna situació problemàtica que sorgís en les seves feines anteriors. Com la 

va resoldre? 

- Quins han estat els seus assoliments i èxits en la seva última empresa? 
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Exemples de preguntes personals: 

- Quines són les seves majors virtuts i els seus majors defectes? 

- Parli’m de vostè, de la seva forma de ser. 

- Com es definiria? 

- A què dedica el seu temps lliure? 

- Parli’m de les seves activitats i aficions no professionals. 

Exemples de preguntes que podeu realitzar al final de l’entrevista: 

- Quines són les funcions concretes del lloc vacant? 

- Què s’espera que jo pugui aconseguir amb aquest lloc de treball? 

- Quina és la situació actual d’aquest lloc de treball? 

- Quins són els desafiaments o dificultats més importants que em puc trobar en aquesta 

feina? 

CURRÍCULUM 

Hem de tenir en compte 2 aspectes:  

1. La forma. 

2. El contingut. 

Forma: 

Ha de ser atractiu, net, sense faltes i que no ocupi més de dues pàgines. Per aprendre’n n’hem 

de veure molts, no només el nostre. El currículum ha de crear la inquietud a la persona que el 

rep de voler conèixer-te.  

 

Contingut: Com organitzem. 

1. Cronològic. 

2. Invers. 

3. Funcional: Per a persones que han treballat en diversos àmbits. 

ESTRUCTURA DEL CV: 

 Dades personals  Per tal que puguin localitzar-nos fàcilment. 

o Nom i cognoms. 
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o Lloc i data de naixement. 

o Domicili. 

o Correu electrònic. 

o Telèfon. 

o Carnet de conduir i vehicle propi. 

 Formació (Quan, què i on) 

o Formació acadèmica / reglada. 

o Formació complementària. 

o Idiomes. 

o Informàtica. 

 Experiència laboral o professional (Quan, què i on) 

o Podem incloure voluntariat i pràctiques si no tenim experiència professional 

pròpiament dita. La carta de presentació pot ajudar . 

 Altres qüestions a tenir en compte: 

- Foto: Si pensem que agradarem la posem. Si ens la demanen l’hem de posar La foto 

condiciona però també personalitza el currículum. 

- Cal optar per currículums específics (segons el lloc de treball on van destinats) i deixar 

de banda els currículums genèrics. 

- Podem afegir al currículum dues línies del nostre OBJECTIU PROFESSIONAL, és a dir, 

quin tipus de feina ens interessa. 

 

Annex 6: Preguntes sexualitat. 

PREGUNTES SOBRE SEXUALITAT TORELLÓ 

1. Com saps que tens un orgasme? Què és un orgasme? 

2. Què vol dir ser verge? 

3. El primer cop fa mal? 

4. Pots agafar infeccions? 

5. El sexe és beneficiós per la salut? 

6. Es poden mantenir relacions sexuals durant la menstruació? 

7. Quan és el temps adequat per quedar-te embarassada? 

8. Consells per la primera relació sexual? 
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9. Com pots fer-ho sense que estiguis nerviosa? 

10. Si tens orgasmes és bo? 

11. És dolent masturbar-se molt?  

12. Són bones les pastilles anticonceptives? 

13. Quants cops pots fer-ho al dia? 

14. Com et pots relaxar si tens nervis mentre fas sexe? 

15. Com sabem que estem embarassades? 

16. La primera vegada sagnes? 

17. Després de fer l’amor et vénen ganes de menjar? 

18. És bo fer sexe anal? 

19. És bo masturbar-se? 

20. És normal que alguns nois i noies siguin addictes al sexe?  

21. El semen de la teva parella és bo pel cutis? 

22. Quin gust té el semen? 

23. Si li fas una mamada a la teva parella pots acabar embarassada? 

24. Diuen que quan un noi et toca els pits et creixen més... és veritat? 

25. Et pots quedar embarassada la primera vegada? 

PREGUNTES SOBRE SEXUALITAT VIC I RODA DE TER 

1. Totes les dones tenen himen? 

2. Pots quedar-te embarassada tenint la regla? 

3. Quan arribes a la menopausa, tens desig sexual? 

4. És veritat que prendre píndoles, fa que més tard no puguis tenir fills o que sigui 

més complicat tenir-ne?  

5. És veritat que la penetració només és pel plaer del noi i per poder tenir fills? 

6. Són diferents els orgasmes quan em masturbo que quan tinc relacions sexuals 

amb algú? 

7. És veritat que si t’empasses el semen és dolent? 

8. És recomanable fer-ho per via anal? 

9. Cada quan es pot fer o arribar a l’orgasme en una mateixa relació sexual?  

10. Els homes quants minuts han de descansar després d’una relació sexual? 

11. És recomanable que hi hagi una relació sexual quan la noia té la regla? 
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12. Quan la noia està embarassada és bo o dolent tenir relacions sexuals? 

13. Una persona anèmica o de baixes defenses i/o vitamines es pot veure afectada 

a l’hora de tenir relacions sexuals? 

14. És veritat que quan una noia té la regla té més ganes de tenir relacions? 

15. És saludable mantenir relacions sexuals cada dia? 

16. Si una dona arriba a l’orgasme enmig d’un acte sexual pot continuar amb el 

mateix plaer? I un home? 

17. Pot una noia prendre’s una pastilla cada mes per no quedar-se embarassada? 

És bo o dolent per la salut? 

18. Quins altres anticonceptius hi ha a part dels comuns (pastilles, condó...)? 

19. És necessari que una persona, un cop acabada la relació sexual, netejar-se molt 

bé? 

20. El flux de la noia és dolent per l’home si surt quan es fa sexe oral? 

21. Per què diuen que a l’hora de perdre la virginitat fa molt mal? És cert? Què s’ha 

de fer per evitar aquest dolor per molt fluix que sigui? 

22. Què s’ha de tenir en compte si et vols quedar embarassada per primera 

vegada? 

23. És recomanable o dolent que quan una parella hagi fet l’acte sexual i la noia, 

després, li faci per via oral al noi? O és millor fer-ho abans?  

24. La mida del penis influeix en el nivell de plaer de la noia? 

 

Annex 7: Teoria Identitat. 

DEFINICIONS: 

- La identitat de cadascú, més enllà dels elements que figuren en el "document 

d’identitat", està constituïda per diverses pertinences: pertinença a una tradició 

religiosa, a una nacionalitat, a un grup ètnic o lingüístic, a una família, a una 

professió, a un clan, a una colla d’amics, a cert medi social.… Tota persona és 

resultat de la combinació d’aquests elements o pertinences. (“Identitats que 

maten”. Amin Maalouf. 1999). 
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o El que caracteritza la identitat de cadascú: és complexa, única, 

insubstituïble, impossible de confondre’s amb cap altre. Es construeix i 

es transforma al llarg de l’existència. 

 

- La identitat és un vestit que tu et fas a mida. Tu ets el teu sastre. (“Cartes al 

meu fill, un català de soca – rel, gairebé”. Saïd El Kadaoui. 2011). 

 

- Tots els elements que defineixen la identitat d’una persona, no són espais 

separats, compartimentats, dividits, etc. sinó que són un conjunt. És amb tot 

això que apareix el concepte “identitat múltiple”. Aquest fa referència a 

aquesta pluralitat d’elements, deixant enrere la concepció d’identitat com a fet 

singular, únic i estàtic. (“Jóvenes entre culturas, la construcción de la identidad 

en contextos muticulturales.” Maria Inés Massot Lafon. 2003) 

Annex 8 : “Maternitats” de Bru Rovira. 

Torelló i Roda: L’activitat es fa de forma oral 

Vic: 

- Foto: 
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- Història creada per les participants: 

Mare adolescent: La Laia és una noia que es va quedar embarassada molt jove i li van 

treure a la seva filla perquè no la podia mantenir. Els seus pares no volien ajudar-la ja 

que era molt jove per tenir una filla. Van passar quatre mesos des que va tenir a la filla, 

llavors la Laia va lluitar per poder veure a la nena ja que feia molt que no la veia i al 

final va poder tenir visites. La Laia està molt feliç ja que pot estar amb la seva filla 

encara que sigui per poca estona.  

- Història real: 

Entre rejas: Conocí a Neus en la cárcel de Wad – Ras, de Barcelona. Allí es donde nació 

su hija, que en la foto tiene siete meses. Por la mañana la niña iba a la guardería que 

hay en el propio centro penitenciario; por la tarde Neus y su hija jugaban en la celda o 

se paseaban por el patio donde, durante el verano, hay una pequeña piscina de 

plástico para chapotear. Sentada en el quicio de la ventana, la mirada perdida en el 

cuadrado de cielo que se vislumbra a través de la reja, Neus me explicó su sueño 

secreto. Era la casa que quería para ella y para su hija: hay una cocina con un televisor, 

una bañera redonda, una habitación que ella ha convertido en una peluquería, con los 

tintes, el secador, los postizos, los rulos. La habitación está siempre llena de amigos y 

amigas. Neus peina a sus amigas, las maquilla, les lava el pelo, les sugiere un cambio de 

color, mientras su hija juega feliz entre las risas. Éste es el sueño de Neus, que ya lleva 

siete años en la cárcel. 

- Foto:  
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- Història creada per les participants: 

Una mare sense fill: Nosaltres pensem que en aquesta foto hi ha una dona de tercer 

món que acaba de sortir d’una clínica en la qual hi va perquè no pot tenir fills. Al 

acabar la visita es troba amb una noia jove que té en braços a un bebè i la dona al 

veure’l s’emociona perquè sap que no pot tenir fills i mai tindrà l’oportunitat de saber 

què és i què se sent, essent mare. Podria adoptar però no té els diners suficients. 

Nosaltres pensem que podria ser una bona mare perquè se la veu amable i simpàtica.  

- Història real: 

En la consulta médica: A Madelaine y su hija Mariene las conocí en un hospital de la 

ciudad de Guatemala. Estaban en la sala de espera de la sección de infecciones. 

Cuando el médico llamó a la madre, la niña se quedó en brazos de una enfermera. 

Madre e hija tienen la enfermedad del sida y han empezado un tratamiento con un 

combinado de pastillas. Toman casi quince pastillas al día. Acompañé a la madre 

mientras la visitaba el médico y le tomaba temperatura. Madeleine ha estado a punto 

de morir y ahora parece que empieza a remontar, a pesar de que pesa veinte kilos 

menos de su peso habitual. Su imagen es la de una persona demacrada, corroída por el 

dolor. Capté esta mirada llena de vida en el momento en que ella salía del despacho 

del médico y se encontraba con su hija. 
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- Foto: 

 

- Història creada per les participants: 

Ghana i Afganistan?: La Majolin, una noia de l’Afganistan es va casar per obligació amb 

un noi de Ghana i han tingut un fill però el marit la va abandonar quan el nen era un 

bebè. La noia vol tornar a l’Afganistan però té por de la família del marit que la 

maltractin. El nen no estudia però es veu que es d’una família molt rica del poble pel 

que fa a la vestimenta. Ella ha de quedar-se a casa del seu marit perquè la religió i la 

cultura de Ghana no permet que la noia se’n vagi a casa dels seus pares. Aquest també 

és un motiu pel qual va tapada.  

- Història real: 

Musulmanes: El distrito de Moradabad, en el estado de Uttar Pradesh, es una de las 

zonas más aisladas de la India, donde todavía persisten algunos casos de polio. 

Durante la campaña de vacunación que se hizo en el año 2002, pude visitar algunas 

aldeas musulmanas. La gente nos recibió con tremor. Algo habían oído de una guerra 
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mundial contra el Islam y temían que la vacuna fuera una arma para esterilizarlos e 

incluso exterminarlos. Las mujeres no querían que se las fotografiara, pero había una 

que me seguía sin apartarse de mí en ningún momento. Quería que fuera a su casa a 

fotografiar a su hijo. Cuando saqué la cámara decidió posar también ella, aunque lo 

hizo sin descubrirse la cara. 

 

Annex 9 : Marcar-me objectius.  

 
Plantejar-se nous objectius fa que s’evolucioni dia a dia. Es tracta de veure què es pot 
millorar d’un mateix i de saber quin es el camí per a aconseguir-ho. Molts cops, pot ser 
complicat complir una meta; de vegades perquè l’ha plantejat algú de l’entorn i pot no 
acabar d’encaixar amb un mateix. També és possible que el repte marcat s’allunyi 
massa de la realitat i no sigui abastable. Per tal d’aconseguir els reptes que un mateix 
es marca cal: 
1.   Prendre’s  una mica de temps per pensar què es vol i quines possibilitats hi ha 

d’aconseguir-ho. 

2. Marcar-se una meta pròpia; no s’ha de deixar que ningú extern proposi els reptes 
que ha de complir un mateix. Això no vol dir però, que no s’hagi d’acceptar l’ajuda 
de familiars, amics i professionals de la salut, pot ser molt positiva. 

3. Identificar les possibles barreres que puguin sorgir en el moment d’acomplir 
aquest reptes i imaginar com superar-les. Cal tenir en compte que poden aparèixer 
impediments físics, socials, cognitius, emocionals o fins i tot financers.  

4. Ser optimista: però també realista. Es tracta de marcar-se objectius que es puguin 
complir i de tenir el convenciment que són abastables amb una actitud activa i 
positiva. 

5. Escriure en algun suport els reptes marcat: és una manera de tenir-los visibles i 
presents i una possible garantia del seu compliment. 

6. Compartir els reptes: explicar-los a les persones del voltant que poden ser una 
bona ajuda en el procés d’assolir-los. 

7. Comprometre’s: cal assumir el repte i tenir el compromís amb un mateix. 

8. Tenir una actitud segura amb un mateix:  si la mateixa persona confia en ella 
mateixa, la garantia d’aconseguir les metes plantejades és molt més alta. 
  

9. No desanimar-se si no s’aconsegueixen a la primera: és bo pensar en assolir els 
reptes a llarg termini i no perdre els ànims si no es compleixen el primer cop. 
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Cal destacar a més, que per poder complir-los i aconseguir aquest creixement 
personal, els reptes que una persona es marqui han de ser específics i clars, també 
mesurables, per  poder comprovar si s’han assolit o no. És important plantejar-se 
reptes realistes, rellevants de cara a la meta a què es vulgui arribar i dins  un període 
de temps marcat, encara que sigui llarg. Tot plegat, ajudarà a que finalment 
s’assoleixin. 
D’aquesta manera doncs, és important no fer-se enrere, estar convençut que un 
mateix pot aconseguir l’objectiu que es proposi, amb l’ajuda de les persones que es 
tenen al voltant i per tal d’adquirir noves habilitats i coneixements que ajudin a 
evolucionar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Veure pel·lícula: Te doy mis ojos (2003). 

ii
 Veure pel·lícula: Flor del desierto (2009). 


