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Sensibilitzar 
i fer reflexionar 
els adolescents

EDUQUEM des d'una
perspectiva interactiva i visual
portem temes que preocupen
als adolescents a l'aula perquè
parlin i reflexionin.

INNOVEM amb ficcions
rodades expressament pel
projecte i supervisades per
docents voluntaris de
Catalunya.

MATERIAL GRATUÏT que
s'ofereix a tots els centres
educatius que vulguin treballar
amb el projecte a l'aula.



Eina de sensibilització a l'aula

L 'ASSETJAMENT
ESCOLAR

És el tema principal de les ficcions.
Tractem com l'assetjament suposa
violència, com es porta a les xarxes

socials i aportem solucions positives per
combatre'l

LA DONA I EL
GÈNERE

El gènere és al centre de la història
perquè, tant els homes com les dones,
puguem reflexionar sobre la visió del

gènere femení en l'adolescència.

LES XARXES
SOCIALS

Utilitzades pels adolescents, amb
freqüència sense haver rebut educació
sobre elles; tractem de mostrar-ne les

conseqüències d'un mal ús.

ELS PARES

Intentem apropar la família en la vida
dels adolescents no com un enemic, sinó

com algú amb qui compartir els
problemes i que els pot ajudar.

EL RACISME

Lluitem perquè cada vegada siguin
menys pronunciades les diferències entre

ètnies a l'edat adolescent on la
descoberta d'un mateix pren molta força

L 'AMISTAT

És un dels aspectes més rellevants en
l'adolescència. Per aquest motiu,

exemplifiquem diverses situacions ón
l'enfrontament, el diàleg i el perdó hi són

presents.



Objectius

Proporcionar eines educatives

gratuïtes

Contribuir a la educació en valors dels

adolescents

Oferir solucions creatives als conflictes

socials





Què oferim?

Dues webseries compostes per peces de curta durada on es tracten temes com l'assetjament
escolar, el gènere, la relació amb els pares i amb els amics i les xarxes socials. Dirigides a les
tutories o les assignatures d'ètica i ciutadania de Cicle Superior de Primària, ESO, Batxillerat i

Cicles

Temporada 1: 
5 capítols

En l'apartat de capítols, podreu veure la sinopsi de les peces, així com la durada de cadascuna i
l'enllaç a les activitats pedagògiques que proposem per complementar els vídeos.

Temporada 2 
6 capítols













Activitats
pedagògiques



Resultats

USUARIS

1421
 

CENTRES
EDUCATIUS

382
 

SERVEIS
PÚBLICS

61
 

VISUALITZACI
ONS

3815
 





Empreses i entitats que han donat
suport a la fundació en aquest
projecte:



Dinamitzacions i treball a l'aula:

Plataforma educativa:
www.fundaciomontblanc.org

Educadors i altres professionals del centre educatiu
Professionals de l'audiovisual i actors

(www.youngsoulstudios.com)
Altres entitats (www.pdabullying.com)


