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Introducció 
 
 
La prevalença de l’abús sexual infantil és 
tan elevada que la Organització Mundial de 
la Salut considera que, si fos una malaltia, 
parlaríem de “pandèmia”. Les dades de les 
recerques realitzades fins al moment així ho 
demostren. A nivell català, l’estudi publicat 
per Pereda i Forns (2007) mostra unes taxes 
de prevalença de l’abús sexual infantil en la 
població universitària del 15,5% en el cas dels 
homes i del 19% en les dones. Aquestes da- 
des estan en consonància amb les recollides 
a nivell Europeu, EEUU i Canadà, segons les 
quals 1 de cada 5 infants patirà un abús sexual 
abans dels 18 anys (Consell d’Europa, 2011). 

 
La última investigació sobre la prevalença de 
l’abús realitzada a Espanya troba dades molt 
similars, i conclou que només un 27,5% de les 
víctimes arriba a explicar l’abús quan aquest 
està passant (Ferragut et al., 2021). En aquest 
sentit, la revelació de l’abús sexual és molt 
complicada per a les víctimes, ja que moltes 
d’elles poden sentir vergonya, culpa o por a 
les conseqüències (Zubieta-Méndez i Montiel, 
2016). 

 
Durant el curs 2020 - 2021 a la Fundació Vicki 
Bernadet hem col·laborat amb el Departa- 
ment d’Educació de Catalunya per tal de do- 
nar eines al professorat, famílies, infants i 
adolescents davant l’abús sexual infantil. Des 
del 1997 a la Fundació treballem directament 
amb víctimes d’abusos sexuals infantils per tal 
d’oferir-los l’acompanyament especialitzat 
que necessiten. Des del 2002 la Fundació tam- 
bé realitza accions de prevenció amb caràcter 
formatiu, amb l’objectiu de combatre l’abús 
des de la seva base. Aquestes activitats són 
avaluades sistemàticament per tal de continu- 
ar assegurant la màxima qualitat a les perso- 
nes que confien en nosaltres. 

 
En aquest sentit, aquest informe es desenvo- 
lupa amb l’objectiu de fomentar la transpa- 
rència i avaluar l’impacte que han tingut les 
activitats realitzades en el marc d’aquest pro- 
jecte, per la seva gran envergadura. 

 
 

La qualitat i la millora de les formacions i els 
tallers ha estat una prioritat de la Fundació 
des dels seus inicis i, a través d’aquet infor- 
me, es vol deixar palès aquest compromís per 
assegurar la qualitat en les accions que es 
porten a terme amb les persones que confien 
en la feina que fa la Fundació. De la mateixa 
forma, volem fer ressò de la necessitat de co- 
mençar a posar a la infància al centre respec- 
tant els seus drets i, en concret, donant-los la 
oportunitat de poder opinar en assumptes que 
els concerneixen. 

 
Per tal d’assegurar la màxima excel·lència de 
les avaluacions s’ha externalitzat el proce- 
diment de realització d’anàlisis estadístics a 
expertes en la matèria de protecció a la in- 
fància i avaluació de programes de prevenció. 
L’equip forma part del Grup de Recerca en 
Vicitmització Infantil i Adolescent de la Uni- 
versitat de Barcelona (GReVIA) i te una llarga 
experiència en portar a terme projectes en- 
torn les experiències de victimització durant 
la infància i l’adolescència. 

 
Com es veurà a continuació, aquest projecte 
ha permès que el professorat, les famílies i 
els infants comparteixin la seva opinió al vol- 
tant de les activitats sense importar la seva 
edat, el seu context cultural o les seves cre- 
ences. En la mateixa línia, els participants de 
les activitats també han pogut omplir un breu 
qüestionari per avaluar els coneixements ad- 
quirits. 

 
En el present informe es comparteixen els re- 
sultats de manera extensa d’aquests qüestio- 
naris, així com també algunes de les observa- 
cions que han fet adults, infants i adolescents 
al respecte. En el cas que es vulgui accedir a 
la mateixa informació però presentada de for- 
ma més resumida, podeu trobar la publicació 
de les dades en format divulgatiu a la web de 
la fundació: 

 
https://www.fbernadet.org/ 
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El programa de prevenció de l´abús 
sexual infantil 

 
 

En el marc del projecte Escoles Lliures de Violència s’han portat a terme 49 formacions, 49 xer- 
rades amb famílies i 234 tallers amb infants i adolescents. Arrel d’aquestes accions també s’han 
fet 54 assessoraments a centres educatius per situacions complexes de sospita o certesa d’abús 
sexual infantil que han aparegut. En total, s’ha format a 1.389 professionals, 5.910 infants i 
adolescents han participat en els tallers i s’ha sensibilitzat a 736 famílies. 

 
 
 

Activitats realitzades 

Tallers amb infants i adolescents Xerrades amb famílies 
 

En el marc d’aquests projecte s’han realitzat 
dos tipus de tallers dirigits a infants i un per a 
població adolescent. 

 
En primer lloc, el taller “Les cortines d’aire, 
un conte per prevenir”, per a infants de quart 
de primària, en el qual a partir de l’explicació 
del conte i els seus personatges, es treballen 
els diferents elements que envolten l’abús 
sexual infantil: els secrets, les emocions, les 
parts íntimes i la necessitat de demanar aju- 
da i d’explicar les coses a persones adultes de 
confiança. 

 
En segon lloc, el taller anomenat “Acabem la 
història”, dirigit a infants de sisè de primària, 
on es treballa l’abús sexual infantil a partir de 
situacions quotidianes que tenen a veure amb 
el traspàs dels límits, situacions confuses i ge- 
neració de sentiments contradictoris. 

 
En tercer lloc, el taller “Parlant prevenim 
l’abús”, dirigit a adolescents de segon de se- 
cundària, que aborda els diferents aspectes 
que envolten la problemàtica de l’abús sexual 
infantil i posa l’èmfasi en les falses creences 
i mites que l’envolten. Al mateix temps, s’ex- 
plica la dinàmica abusiva i es plantegen temes 
com ara el consentiment, la necessitat de de- 
manar ajuda a persones adultes de confiança i 
el paper dels amics i les amigues. 

Les xerrades per a famílies tenen com a objec- 
tiu sensibilitzar sobre l’abús i donar eines per 
a la prevenció i la detecció de l’abús sexual 
a les persones més properes als infants i ado- 
lescents: els seus pares, mares, avis, àvies i/o 
tutors legals. 

 

Formació a professionals de l´àmbit 
educatiu 

 
Les formacions per als equips educatius de les 
escoles han tingut una duració de 8 hores. Al 
llarg de les formacions es treballa la proble- 
màtica de l’abús sexual infantil, la seva di- 
nàmica i les seves característiques. Alhora, 
ofereix els coneixements i les eines necessà- 
ries per detectar, abordar i prevenir possibles 
situacions abusives. 
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Metodologia 
Participants 

 
La mostra del present informe està composada per 1.582 participants, dels quals 442 són infants 
mentre que la resta són adults. D’aquests, 995 són professionals d’escoles d’educació primària 
i instituts d’educació secundaria i 147 familiars dels infants que atenen a aquests centres. Tots 
els participants d’aquestes submostres han assistit a alguna activitat sobre abús sexual dirigida 
al seu grup d’edat i característiques. 

 
En relació al total de participants del programa, els qüestionaris han estat omplerts per un 
71,6% del professorat; un 19,9% de les famílies; i un 7,5% dels infants i adolescents. Pel que fa 
a la diferència de mostra, tots els equips educatius i les famílies van rebre el qüestionari una 
vegada acabada la formació o la xerrada. En canvi, al ser molt més dificultosa la aplicació del 
qüestionari amb infants i adolescents (perquè havia de ser en paper i no volíem ocupar temps 
de l’activitat per fer-los) es va decidir triar una mostra suficientment gran com per a què fos 

representativa dels diferents territoris i escoltes. 

 
A la Taula 1 es mostren les característiques sociodemogràfiques dels participants de cada acti- 
vitat. 

 
Taula 1. Participants en cada activitat 

 
 
 

 
 
 
Les activitats de formació per a l’equip educatiu van ser avaluades per un total de 893 profes- 
sionals d’entre 20 i 64 anys, sent 742 docents (83,1%), 90 membres de l’equip directiu (10,1%), 
25 treballadors pertanyents a personal administratiu, orientador, tutor o suport educatiu (2,8%) 
i 24 d’altres càrrecs (un alumne de pràctiques, una psicòloga, quatre psicopedagogues i 18 tèc- 
nics d’integració social). Dotze participants no van especificar el seu rol dins de l’escola (1,3%). 
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Per tal de veure els coneixements adquirits es van seleccionar 3 centres educatius, els mestres 
dels quals van omplir el qüestionari de coneixements abans i després de fer la formació. Es van 
emparellar els qüestionaris de 102 participants (27 homes; 26,5% i 75 dones; 73,5%), d’edats 
compreses entre els 23 i els 60 anys (M = 39,58; DT = 10,16). Dels quals, 86 (85,1%) són docents, 
10 (9,9%) components de l’equip directiu, 3 personal administratiu (3,0%) i dos tècnics d’inte- 
gració social (2,0%). Un participant no va respondre en relació al seu rol. 

 
La Figura 1 mostra la distribució de professionals pertanyents a la mostra d’avaluació post te- 
nint en compte el territori al qual pertany el centre. Per la mostra aparellada que va omplir el 
qüestionari abans i després, un 65,7% (n = 67 ) va provenir de Barcelona, un 10,8% de Girona (n 
= 11), un 9,8% de Tarragona (n = 10), un 7,8% de Catalunya Central (n = 8), i finalment un 5,9% 
de Lleida (n = 6). 

 

 
 
Figura 1. Distribució de les persones que van avaluar la formació per a professionals. 
Nota. Informació no disponible per 22 casos. 
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Les xerrades per a les famílies van ser avaluades per un total de 147 persones d’entre 29 i 59 
anys (M = 43,06; DT = 6,2). La majoria (n = 108, 74,5%) van ser mares, un 9,7% (n = 14) pares 
i 15,7% altres (com per exemple docents o la directora del centre). Dos participants no va 
respondre. A la Figura 2 es pot observar la distribució d’aquesta submostra tenint en compte el 
consorci educatiu al qual pertany el centre. 

 
Figura 2. Distribució de les persones que van avaluar les xerrades per a famílies segons territori. 

 
Per últim, 442 alumnes de 10 escoles i 5 instituts van avaluar les activitats dirigides a estudiants 
de primària i secundària (ESO). De les dues activitats dirigides a alumnes de cicle mitjà i supe- 
rior d’educació primària, l’activitat “Les cortines d’aire” va comptar amb 162 (36,7%) partici- 
pants d’edats compreses entre els 8 i 11 anys (M = 9,33; DT = 0,72; 3r i 4t de primària), mentre 
que 164 (37,1%) estudiants d’edats entre els 11 i 13 anys (M = 11,37; DT = 0,52; 6è de primària) 
van avaluar l’activitat “Acabem la història”. L’activitat dirigida a alumnes d’ESO, “Parlant pre- 
venim l’abús”, va ser avaluada per 116 (26,2%) adolescents, tots/es ells/es estudiants de 2n 
d’ESO amb edats compreses entre 13 i 15 anys (M = 13,42; DT = 0,53). Tal i com es mostra a la 
Taula 1, el gènere indicat pels alumnes es va distribuir de forma equitativa en cadascuna de les 
submostres corresponent a cada activitat, mostrant percentatges de participació similars entre 
nois i noies, amb una lleugera major participació per part dels nois, i amb percentatges iguals 
o menors al 3% corresponent a alumnes de gènere no binari. 
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Instruments 

Tots els instruments s’han desenvolupat en base a instruments preexistents utilitzats en in- 
vestigacions estadístiques arreu d’Europa. La utilització d’instruments que ja existien té l’ob- 
jectiu de poder aplicar eines que han demostrat prèviament la seva eficàcia i validesa. A més 
a més, en un futur pot servir per comparar resultats amb investigacions fetes en altres països 
que apliquin els mateixos instruments. 

A continuació es mostra una taula on s’explica breument quins han estat els instruments uti- 
litzats en l’avaluació de les diferents activitats i en què consistien cada un d’ells. 

 
 

 
Taula 2. Resum de la estructura dels instruments utilitzats 
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Instruments dirigits als equips educatius 

 
Instrument 1- Avaluació prèvia a la formació 
(pre) 
Aquest instrument té l’objectiu de valorar els 
coneixements que té la persona sobre l’abús 
sexual infantil abans de fer la formació, de 
tal forma que una vegada s’acaba la formació 
tornen a contestar les mateixes preguntes i es 
pot saber si hi ha hagut adquisició de conei- 
xements arrel de l’activitat. Aquest qüestio- 
nari no es va implementar en tots els centres 
educatius sinó que es van triar alguns centres 
específics representants de cada territori. 

 
Instrument 2- Avaluació posterior a la forma- 
ció (post) 
En aquest instrument es repeteixen les ma- 
teixes preguntes sobre els coneixements de 
l’instrument 1 per avaluar l’eficàcia de l’acti- 
vitat a través de comparar les respostes. Tam- 
bé s’incorporen 4 ítems destinats a avaluar 
la qualitat de la formació i s’afegeixen altres 
preguntes per conèixer l’impacte que pot ha- 
ver tingut la formació en la seva vida. 

 
Instrument 3 – Avaluació de l’impacte de la 
formació (follow-up, o pregunta de segui- 
ment). 
Aquest instrument s’ha dissenyat i es preveu 
aplicar en el transcurs del proper curs amb 
l’objectiu d’avaluar si durant aquest període 
temps els professionals han dut a terme acci- 
ons per prevenir o abordar l’abús sexual infan- 
til que podrien atribuir-se a la formació. 

 
Instruments dirigits a les famílies 

 
Instrument 4- Avaluació de la xerrada dirigida 
a famílies de l’escola: 
Aquest instrument té l’objectiu de saber si 
l’activitat ha agradat a les famílies i si les ha 
motivades a prevenir l’abús sexual infantil des 
de casa. 

També conté dues preguntes amb respos- 
ta oberta curta sobre els aspectes positius i 
aquells a millorar de la xerrada, així com una 
llista de temes que podrien ser d’interès per 
a futures xerrades. Finalment, es presenten 
cinc ítems per avaluar l’impacte de la xerrada 
en termes d’accions familiars que es podrien 
prendre posteriorment. 

 

Instruments dirigits als infants i als 
adolescents 

 

Instrument 5 i 6 – Avaluació de les activitats 
dirigides als infants 
Aquests instruments tenen com a objectiu 
principal escoltar els infants que han parti- 
cipat a les activitats. Busca saber si les acti- 
vitats “Les cortines d’aire” i “Acabem la his- 
toria” a l’escola primària els hi ha agradat i 
si han adquirit coneixements. Per avaluar els 
coneixements adquirits a partir de l’activitat, 
es presenten sis frases que els alumnes han 
de classificar com a “Veritat” o “Mentida”. 
Abans d’iniciar la resposta d’aquests ítems, es 
presenta un ítem d’exemple per a ajudar als 
infants a comprendre la consigna. 

 
Instrument 7 - Avaluació de l’activitat dirigi- 
da als alumnes d’ESO 
Aquest instrument es dirigeix als alumnes 
d’ESO que han realitzat l’activitat “Parlant 
prevenim l’abús” i també té com a objectiu 
saber si els hi ha agradat l’activitat i si han 
adquirit els coneixements esperats. L’instru- 
ment pregunta sobre la valoració de l’activi- 
tat en relació a la seva satisfacció global, a la 
claredat dels continguts exposats, els conei- 
xements del/la formador/a i les possibilitats 
de participar que s’han generat al llarg de 
l’activitat. Pel que fa als coneixements adqui- 
rits, aquests s’avaluen amb de deu ítems que 
han de classificar com a “Cert” o “Fals”. 
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Procediment 
 
 

El present estudi segueix un disseny transver- 
sal. Per tal d’assegurar la màxima participació 
en l’avaluació, els qüestionaris dirigits a per- 
sones adultes (és a dir, a l’equip educatiu i a 
les famílies) s’enviaven a través d’un enllaç 
durant els últims cinc minuts de la última 
sessió online de la formació o de la sessió 
online per a famílies. Això va facilitar que 
els participants tinguessin temps i omplissin 
el qüestionari tan bon punt havien acabat 
l’activitat. Aquest qüestionari emmagatzema 
automàticament les dades en format Excel, la 
qual cosa ha facilitat el procés de conversió 
de les dades i anàlisi. 

 
Els infants, per la seva banda, omplien un 
qüestionari en paper al finalitzar el taller 
i després aquestes dades eren introduïdes a 
l’ordinador per una professional de la Funda- 
ció Vicki Bernadet. 

 
 
 
 
 
 

 
Anàlisis de 
dades 

El present estudi segueix un disseny transver- 
sal. Per tal d’assegurar la màxima participació 
en l’avaluació, els qüestionaris dirigits a per- 
sones adultes (és a dir, a l’equip educatiu i a 
les famílies) s’enviaven a través d’un enllaç 
durant els últims cinc minuts de la última 
sessió online de la formació o de la sessió 
online per a famílies. Això va facilitar que 
els participants tinguessin temps i omplissin 
el qüestionari tan bon punt havien acabat 
l’activitat. Aquest qüestionari emmagatzema 
automàticament les dades en format Excel, la 
qual cosa ha facilitat el procés de conversió 
de les dades i anàlisi. 

 
Els infants, per la seva banda, omplien un 
qüestionari en paper al finalitzar el taller 
i després aquestes dades eren introduïdes a 
l’ordinador per una professional de la Funda- 
ció Vicki Bernadet. 



Avaluació del programa 
de prevenció de l’abús sexual infantil en 
centres d’educació primària i secundària 

12 

 

 

Resultats 
Equips educatius 

 
A la Taula 3 es pot veure què han opinat els diferents professionals de les escoles que han ava- 
luat la formació sobre les seves característiques principals. 

 
Taula 3. Distribució de les respostes dels professionals de les escoles segons característiques 
de la formació. 

 

 
 
Com es pot observar, la majoria ha considerat que la durada de la formació era encertada 
(70,9%), i creu que farà servir les eines de prevenció que ha adquirit (97,5%). La majoria dels 
participants també considera que la formació li servirà tant a la seva vida professional (97,4%) 
com a la seva vida personal (95,9%). A més, gairebé tots els participants (98,0%) recomanarien 
aquesta formació. Per altra banda, el 64,7% va trobar que li agradaria continuar formant-se a 
la Fundació Vicki Bernadet, mentre que un 32,8% va expressar que amb aquesta formació ja en 
tenia prou. 

 
Com es veu a la Taula 4, gràcies a la formació, un 20,6% dels participants va poder redefinir al- 
guna experiència de la seva infància com a un abús sexual, i un 15,6% va poder redefinir alguna 
experiència de la seva adultesa com a un abús sexual. 



Avaluació del programa 
de prevenció de l’abús sexual infantil en 
centres d’educació primària i secundària 

13 

 

 

 
 
 

Taula 4. Distribució de les respostes dels professionals de les escoles segons si han redefinit un 
abús sexual arrel de la formació. 

 

 
Aquests percentatges coincideixen amb les investigacions portades a terme a Europa, Canadà i 
als Estats Units, segons les quals un 20% de les persones patirà abús abans dels 18 anys. El Con- 
sell d’Europa ha utilitzat també aquesta estadística, un de cada cinc, per fer campanyes per a 
la prevenció de l’abús sexual infantil i sensibilitzar sobre la seva gran extensió. 

 
En aquest sentit, la formació als professionals pot haver servit com a detonant per recuperar 
un record que havia estat bloquejat. També pot ser, però, que les persones participants hagin 
pogut connectar amb una experiència que havien viscut en un passat i que mai van definir com 
un abús. En qualsevol cas, a través d’aquestes dades sembla que la formació també ha permès 
revisar les experiències passades de les persones que l’han rebuda, quelcom molt positiu si es 
té en compte que per poder prevenir l’abús sexual infantil primer s’ha de poder treballar amb 
un mateix, reflexionant sobre com ens afecta el tema a nivell personal. 

 
Per altra banda, també ha servit per a què un 15,6% hagi redefinit una experiència d’abús a 
l’edat a adulta com un abús sexual. Això és possible gràcies a que a través de la formació no 
es treballa únicament l’abús sexual infantil, sinó que també s’inclouen conceptes més amplis 
com el consentiment, la sexualitat, el respecte i el bon tracte. Treballar de forma general els 
drets dels infants i els drets sexuals de les persones pot haver ajudat als participants a revisar, 
també, aquelles experiències viscudes durant l’edat adulta i a entendre que algunes d’elles no 
van ser consentides. 

A nivell general s’han fet quatre preguntes on les persones podien contestar a través de 5 ítems 
de menor a major. 

 
a) En termes generals, t’ha agradat poder fer aquesta formació? 

 
Com es pot observar a la Figura 3, a la pregunta “T’ha agradat poder fer aquesta for- 

mació?”, el 62,9% (n = 562) dels participants va seleccionar la puntuació màxima (5 punts), 
indicant que els hi havia agradat molt poder fer aquesta formació, seguit per un 28,7% (n = 256) 
que va situar el grau de satisfacció amb la formació en 4 punts sobre 5. 
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En els graus intermedis (2 i 3 sobre 5) es van situar 59 (6,6%) i 11 (1,2%) professionals de les 
escoles, respectivament. Finalment, menys d’un 1% (0,60%; n = 5) dels participants va escollir 
l’opció 1 en aquesta pregunta, essent “no m’ha agradat gens”. 

a) Claredat en l’exposició dels continguts abordats 
 

A la pregunta com “Valora la claredat en l’exposició dels Continguts abordats”, un 70% 
(n = 625) dels participants va assenyalar que els continguts es van abordar amb “molta clare- 
dat” (5 punts), seguit per un 25,3% (n = 226) dels professionals que van valorar la claredat de 
l’exposició a 4 punts sobre 5 (veure Figura 3). En menor mesura, els participants van situar la 
seva valoració en puntuacions intermèdies (2 punts n = 8 i 0,9%; 3 punts n = 31 i 3,5%) o defici- 
ent (n = 2; 0,2%). 

 
b) Coneixements de la persona formadora 

 
Tal i com es mostra a la Figura 3, i respecte a la pregunta: “Valora els coneixements de 

la persona formadora” més de tres quarts d’aquesta submostra (79,7%; n = 696) va optar per 
atorgar la puntuació màxima en la seva valoració. Altrament, un 18,1% (n = 158) va puntuar 
aquest ítem amb 4 punts sobre 5, un 1,8% (n = 16) en 3 punts i 0,2% (n = 2) en 2 punts. Finalment 
a l’extrem oposat, només una persona va valorar els coneixements del/la formador/a com a 
molt deficients (n = 1; 0,1%). 

c) Possibilitats de participació durant l’activitat 
 

Respecte a les possibilitats de participació durant la formació, un 73,5% (n = 655) dels 
professionals van indicar la puntuació màxima (5 punts “molt bones”) (veure Figura 3). Segui- 
dament un 21,1% (n = 188) dels participants va atorgar una puntuació de 4 punts sobre 5, un 
4,4% (n = 39) va indicar 3 punts, és a dir una puntuació intermèdia, i en menor mesura, un 0,8% 
(n = 7) va valorar l’enunciat en 2 punts. Finalment, dues persones (0,2%) van indicar que les 
seves possibilitats de participació al llarg de l’activitat havien sigut “molt deficients” (1 punt 
sobre 5). 

 
 

Figura 3. Distribució de les respostes per ítems de valoració de la formació. 
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Com s’ha explicat en l’apartat sobre els instruments utilitzats, es va mesurar també els conei- 
xements a través de la resposta a 15 preguntes on es donava la opció de contestar “vertader”, 
“fals” o “no ho sé”. 

 
A la Taula 5 es mostren les respostes donades per ítem, amb la resposta correcta entre parèn- 
tesis per a cada enunciat per la submostra de professionals de les escoles concretament de 
l’avaluació post. Com es pot observar, la majoria dels participants classifica correctament les 
frases un cop realitzada la formació, amb percentatges que oscil·len entre el 69,6% per a la 
frase “4. La majoria dels casos d’abús sexual es notifiquen a alguna servei de la xarxa de pro- 
tecció” i el 96,9% per a la frase “5. La majoria dels abusadors sexuals són homosexuals”. 

 
La única excepció és la frase “12. El percentatge de sacerdots que són delinqüents sexuals 
és molt superior al percentatge de delinqüents sexuals en la població general d’homes”, on 
després de la formació el 46% respon amb la opció de “No ho sé”. En aquest sentit, aquest ítem 
ens ajuda a veure una falsa creença bastant extensa en la societat, i és la de pensar que dins de 
les institucions religioses acostumen a haver-hi més casos d’abusos. Les investigacions fetes fins 
a dia d’avui, però, mostren que no hi ha àmbits on l’abús sigui més freqüent, sinó que el que 
varia és la reacció que hi ha davant la revelació dels abusos. És probable que aquesta percepció 
sigui fruit de les notícies que rebem sobre casos dins de les institucions religioses i, malgrat que 
aquest és un àmbit que s’ha de continuar investigant i queden encara molts casos per destapar, 
no s’ha d’oblidar que les escoles públiques, els centres esportius, el lleure o els espais d’oci 
també són contextos on els abusos es poden donar (Langeland et al., 2015). 



 

 

 
 
 

Taula 5. Distribució de respostes pels ítems de coneixement (submostra d’avaluació post, n = 893). 
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Finalment, per poder avaluar l’impacte de la formació es va enviar un qüestionari amb pregun- 
tes de coneixement que aquí es mostra abans de començar a la formació. Al finalitzar, es va 
enviar exactament el mateix qüestionari per valorar l’adquisició de coneixements arrel de la 
formació. Pels casos que han pogut ser emparellats1 i que no presentaven dades perdudes (n = 
99) es van examinar possibles diferències entre la mitjana del número d’encerts dels professi- 
onals de les escoles obtinguts abans i després de la formació. 

 
A la Taula 6 es pot observar aquest desglossament d’encerts per ítems tant en el moment previ 
com posterior a la formació. Com es pot veure a la taula, hi ha un augment estadísticament sig- 
nificatiu (t(98) = 11,2; p < 0,001) del número d’encerts entre la mitjana prèvia a la formació (M 
= 10,16; DT = 2,76) i l’obtinguda després de la formació (M = 13,07; DT = 1,64), essent superior 
la puntuació mitjana obtinguda després de la formació. Això significa que la formació ha servit 
per a què els participants puguin adquirir coneixements que desmuntin, com a mínim, les falses 
creences que es presenten a la Taula 6. 

 
En aquest sentit, aquestes falses creences són crucials a l’hora de poder prevenir i fer front a 
l’abús sexual infantil, ja que moltes d’elles impedeixen poder identificar l’abús sexual ja que 
no s’atribueixen certs comportaments o “perfils” a allò que la persona pensa que és un abús 
o una persona abusadora. Per aquest motiu, considerem que el fet de que les formacions per- 
metin tenir una visió de què és l’abús sexual des de un punt de vista més complert i realista 
permet poder-lo identificar i, en conseqüència, prevenir-lo. En aquest sentit, aquests resultat 
són especialment positius, tenint en compte que les investigacions fetes a Catalunya i arreu 
del món demostren que la formació del professorat entorn l’abús sexual infantil augmenta les 
probabilitats de notificar un abús en el cas que hi hagi una sospita (Greco et al., 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Els casos emparellats són aquells qüestionaris omplerts abans i després de la formació que s’han pogut 
atribuir a la mateixa persona arrel de comparar les dades sociodemogràfiques, ja que per poder veure aquest canvi 
en els coneixements és necessari comprar el mateix instrument omplert per la mateixa persona abans i després. 
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Famílies 

 
Pel que fa a les xerrades per a famílies, la distribució dels participants segons les característi- 
ques de la formació que van rebre i posteriorment valorar es mostra a la Taula 7. 

 
Com es pot observar a la Taula 7, la majoria ha considerat que la durada de la formació era 
encertada (87,5%), així com gairebé tots els participants han valorat que la xerrada els servirà 
per la seva vida personal (98,6%). Gairebé tots els participants (96,6%) recomanarien aquesta 
formació. 

 

Taula 7. Distribució dels participants de les xerrades per a famílies segons característiques de 
la formació. 

 
 

 
Per altra banda, un de cada quatre participants (25,2%) va indicar que a arrel de la xerrada van 
poder redefinir alguna experiència de la seva infància com a un abús sexual infantil, i un de 
cada cinc (20,0%) va indicar que havien pogut redefinir alguna experiència de la seva adultesa 
com a un abús sexual. En aquest sentit, això és especialment rellevant ja que una gran part 
de la prevenció de l’abús sexual infantil comença en la vivència del propi adult, de tal forma 
que és necessari per a les famílies primer revisar com es senten elles respecte aquest tema per 
després ser capaces de parlar-ne obertament. Creiem que el fet que les xerrades hagin ajudat 
a algunes persones a resignificar algun esdeveniment de la seva infància com un abús pot ser 
un indici de què estan entenent què és un abús i li estan podent posar paraules. Així doncs, 
considerem que en alguns casos les xerrades no només poden tenir un efecte formador sinó que 
fins i tot podrien tenir un impacte a nivell terapèutic en les persones participants. 
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Pel que fa al grau de satisfacció amb la xerrada, també en aquest instrument hi havia 
quatre preguntes amb respostes en una escala del 1 al 5 per avaluar la xerrada de forma més 
concreta. 

a) En termes generals, t’ha agradat poder fer aquesta xerrada? 
 

La majoria (84,4%; n = 124) de les famílies van indicar que els havia agradat molt rea- 
litzar aquesta xerrada. Seguidament, un 14,3% (n = 21) va situar el grau de satisfacció amb la 
formació en 4 punts sobre 5 i un 1,4% (n = 2) en 3 punts. Cap participant va escollir les opcions 
de “no m’ha agradat” o “no m’ha agradat gens”. Aquestes xifren s’il·lustren a la Figura 4. 

b) Claredat en l’exposició dels continguts abordats 
 

Pel que fa a la qualitat de la xerrada, un 83,6% (n = 122) dels participants va valorar 
molt positivament la claredat amb la qual es van exposats els continguts abordats al llarg de 
la xerrada i un 15,1% (n = 22) de les famílies van valorar la claredat de l’exposició amb 4 punts 
sobre 5. En menor mesura, els participants a la xerrada van situar la seva valoració en puntu- 
acions intermèdies (2 punts n = 1 i 0,7%; 3 punts n = 1 i 0,7%). Cap participant a les xerrades 
dirigides a famílies va valorar la claredat dels continguts exposats com a deficient, tal i com es 
pot observar a la Figura 4. 

 
c) Possibilitats de participació durant l’activitat 

 
Com es mostra a la Figura 4, més de tres quarts de les famílies participants (n = 115; 

78,8%) va indicar haver tingut possibilitats de participació durant l’activitat, reportant la pun- 
tuació màxima possible en aquest ítem. Seguidament, un 13,7% (n = 20) dels participants va 
valorar aquest enunciat amb una puntuació de 4 punts sobre 5, un 6,8% (n = 10) en 3 punts, 
i en menor mesura un 0,7% (n = 1) el va valorar en 2 punts. Finalment, cap participant a les 
xerrades dirigides a famílies va indicar que les seves possibilitats de participació havien sigut 
“molt deficients”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Distribució de les respostes per ítem de valoració de la xerrada. 
Nota. L’ítem “Possibilitats de participació” conté un cas perdut. 
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Com es pot observar a la Taula 8, pel que fa a l’impacte en la prevenció de l’abús sexual des de 
les famílies, després de la xerrada la majoria de mares i pares van destacar sentir-se preparats 
per abordar aquests temes incloent per exemple conversar sobre quines són les part íntimes 
del cos i què fer si algú les vol veure i/o tocar, a cercar un espai per tenir aquestes converses o 
proporcionar-los material dirigit a prevenir l’abús sexual infantil. Això és especialment impor- 
tant tenint en compte que la prevenció que es fa des de casa és aquella que permet parlar de 
l’abús amb més freqüència i des de la quotidianitat. 

 
Un 91,6% de les famílies va respondre positivament a la pregunta “Parlaràs amb els teus fills i / 
o filles sobre les seves parts íntimes (parts cobertes paper banyador/roba interior) i els hi diràs 
que no els hauria de tocar ningú?” i un 94,3% assenyala que li explicaran als seus fills o filles que 
si algú vol veure o tocar les seves parts íntimes haurien de dir “No” i marxar. Això demostra que 
la xerrada compleix amb un dels objectius principals: aconseguir que mares i pares s’atreveixin 
a trencar amb el silenci i a començar a parlar de l’abús sexual infantil amb els seus fills i filles, 
fent prevenció des d’edats primerenques. 

 
 

Taula 8. Distribució de les respostes sobre l’impacte de la xerrada. 
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Infants i adolescents 

 
A continuació, es presenten els resultats obtinguts mitjançant els instruments administrats als 
infants i adolescents d’Educació Primària i ESO que van participar a les activitats “Les cortines 
d’aire”, “Acabem la història” o “Parlant prevenim l’abús”. 

 
Estudiants de Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària 
Les activitats “Les cortines d’aire” i “Acabem la història”, dirigides a alumnes de Cicle Mitjà 
i Superior d’Educació Primària van formar un total de 162 i 164 alumnes, respectivament, els 
quals, posteriorment, van avaluar l’activitat. Així doncs, tal i com s’observa a la Taula 9, el 
percentatge de satisfacció general d’ambdós grups és elevat, amb nou de cada deu participants 
indicant que l’activitat realitzada els va agradar o agradar moltíssim (91,3% “Les cortines d’ai- 
re”; i 93,9% “Acabem la història”). 

 
Taula 9. Dades respectives a l’avaluació de l’activitat, corresponent a cada grup. 
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A continuació, es va preguntar als alumnes si 
havien pogut expressar tot allò que considera- 
ven i si s’havien sentit escoltats. Els alumnes 
d’ambdues activitats van contestar majorità- 
riament de forma positiva, aproximadament 
8 de cada deu alumnes indicant que havien 
pogut dir algunes coses o tot allò que volien 
(83,8% “Les cortines d’aire” i 80,5% “Acabem 
la història”) i que s’havien sentit molt/mol- 
tíssim escoltats (82,7% “Les cortines d’aire” i 
76,2% “Acabem la història”). A més, les dades 
mostren que aproximadament un 10% d’alum- 
nes de l’activitat “Les cortines d’aire” i un 
20% dels participants en “Acabem la història” 
no es van decantar ni per una valoració posi- 
tiva ni negativa en aquests dos ítems, sinó per 
la opció de “No ho sé”. Potser fruit de no en- 
tendre la pregunta o alguna de les seves opci- 
ons de resposta o bé, amb ànim de respondre 
de forma neutra. 

 
Per altra banda, els participants d’ambdues 
activitats van valorar molt positivament la fei- 
na de la formadora, així més de nou de cada 
deu alumnes van considerar que la formadora 
ho havia fet molt bé o genial (95,0% “Les cor- 
tines d’aire” i 96,3% “Acabem la història”). 

 
A banda d’avaluar l’activitat i la formadora, 
els participants d’ambdues activitats també 
van respondre si consideraven a vertaders o 
falsos un seguit de sis ítems. Aquesta tasca es 
va plantejar amb l’objectiu d’avaluar el co- 
neixement dels alumnes després de realitzar 
l’activitat corresponent, així com identificar 
quina és aquella informació amb més resistèn- 
cia a ésser canviada i quina aquella que es pot 
considerar consolidada. 

En aquest sentit, la Taula 10 mostra els per- 
centatges i freqüències d’alumnes d’ambdu- 
es activitats que van considerar els següents 
ítems com a vertaders o falsos, tenint en 
compte si aquests són correctes o incorrectes. 

 
Per una banda, tal i com s’observa a la Taula 
10, la majoria dels alumnes de Cicle Mitjà que 
van realitzar l’activitat “Les cortines d’aire” 
van contestar de forma correcta cada un dels 
sis ítems avaluats. En aquest sentit, nou de 
cada deu alumnes van encertar cadascun dels 
ítems, per exemple, un 94,4% va identificar 
que l’enunciat “Si algú et toca d’una manera 
que no t’agrada és culpa teva” és fals, mentre 
que un 97,5% va encertar que l’enunciat “Està 
bé que algú que t’estima et doni una abra- 
çada que et faci sentir molt bé” és correcte. 
En el cas dels participants en aquesta activi- 
tat, els ítems amb major percentatge d’error 
són “Els secrets sempre s’han de guardar” i 
“Abús sexual infantil vol dir que algú toca les 
teves parts íntimes, com el penis o la vulva”, 
on menys d’un de cada deu alumnes va fallar 
(8,8% i 8,2%, respectivament). 
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Taula 10. Percentatges i freqüències d’alumnes d’ambdues activitats en seva valoració dels 
següents ítems com a vertaders o falsos. 

 

Nota. Per cadascun dels 6 ítems de la taula, els casos perduts varien entre 1 i 0. Es reporta el percentatge vàlid dels 
valors fals i vertader. 
A continuació de l’enunciat de cada ítem i entre parèntesis s’indica si l’enunciat és fals o vertader. 
La significació dels resultats estadístics es mostra usant asteriscs i de la següent manera: *p < ,05; **p < ,01; i ***p < ,001. 

 

 
La Taula 10 també mostra les mateixes dades en relació als alumnes de Cicle Superior que van 
cursar l’activitat “Acabem la història”. A nivell global, s’observa que els alumnes responen de 
forma correcta. Els ítems amb més marge de millora, on un major número d’alumnes van 
respondre incorrectament després de l’activitat són: “Els secrets sempre s’han de guardar” i 
“Abús sexual infantil vol dir que algú toca les teves parts íntimes, com el penis o la vulva”. En 
aquests, gairebé dos de cada deu alumnes (19,9% i 18,9%, respectivament) van donar respostes 
incorrectes, la qual cosa posa sobre la taula la necessitat de fer més èmfasi en aquestes dos 
parts del contingut dels tallers. 
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Per altra banda, també es va calcular el nombre d’encerts per cada participant, tenint en 
compte només els participants que havien contestat totes les sis preguntes que avaluaven els 
seus coneixements sobre abús sexual infantil després de les activitats (n = 152 “Les cortines 
d’aire”, i n = 155 “Acabem la història”). Els resultats mostren que els alumnes que van realitzar 
l’activitat de “Les cortines d’aire” van obtenir una puntuació mitjana de 5,68 sobre 6 (DT = 
0,67; oscil·lant entre 1 i 6) i els participants a l’activitat d’“Acabem la història” una puntuació 
mitjana de 5,45 sobre 6 (M = 5,45; DT = 0,74; oscil·lant entre 2 i 6). Tal i com mostra la Figura 
10, la majoria dels alumnes d’ambdós grups (96,1% i 89,7%, “Les cortines d’aire” i “Acabem la 
història” respectivament) van obtenir una puntuació de 5 o més sobre 6. 

 

Figura 5. Percentatge d’alumnes per cada número de respostes encertades. 
 
 

Malgrat les puntuacions mitjanes dels dos 
grups, “Les cortines d’aire” i “Acabem la his- 
tòria”, semblen similars, una vegada aplicada 
la prova estadística de t de Student, es mos- 
tren diferències estadísticament significatives 
(t(302,719) = 2,897; p = ,004). És a dir, els re- 
sultats de l’avaluació administrada després de 
les activitats dirigides als alumnes d’educació 
primària indiquen que el grup de cicle mitjà 
que va participar a “Les cortines d’aire (M = 
5,68; DT = 0,67) va mostrar significativament 
un major coneixement sobre l’abús sexual 
que el grup d’alumnes de cicle superior que 
va cursar l’activitat d’“Acabem la història” (M 

= 5,45; DT = 0,74). Així doncs, són els infants 
més petits els que tenen més coneixement so- 
bre l’abús una vegada finalitzada l’activitat. 

 
Això posa sobre la taula el fet que no depèn de 

l’edat dels infants poder assolir els contin- 
guts necessaris proposats per a la prevenció 
de l’abús sexual infantil. 

 
A continuació, i centrant-nos en els partici- 
pants de l’activitat “Les cortines d’aire”, es 
va examinar possibles diferències entre els 
grups de gènere i les puntuacions mitjanes 
del coneixement sobre abús sexual infantil. 
Donats els pocs casos d’infants que s’identifi- 
quen com a gènere no binari, en aquesta prova 
estadística només es van comparar els grups 
de nois i noies. La prova estadística de t de 
Student mostra diferències estadísticament 
significatives (t(115,742) = 2,080; p = ,04) as- 
senyalant que els nois (M = 5,79; DT = 0,47) 
que van cursar “Les cortines d’aire” van obte- 
nir més coneixements que les noies (M = 5,56; 
DT=0,82) respecte els 6 ítems plantejats. 
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En relació al grup “Acabem la història”, els 
resultats indiquen que els grups segons gènere 
són comparables (t(101) = -0,296; p > ,05) en 
quant al seu nivell de coneixement sobre abús 
sexual. En aquest cas i donats els pocs casos 
d’infants que s’identifiquen com a gènere no 
binari, només es van comparar els grups de 

 

nois (M = 5,43; DT = 0,82) i noies (M = 5,46; 
DT = 0,65). En aquest cas van ser les noies les 
que van puntuar millor en el recompte d’en- 
certs del qüestionari de coneixements, tot i 
que aquestes diferències no es consideren es- 
tadísticament significatives. 

 

Estudiants d’Educació Secundaria Obligatòria 

 
L’activitat “Parlant prevenim l’abús” dirigida a alumnes d’ESO va ser avaluada per 116 alum- 
nes. Tal i com s’observa a la Taula 11, el percentatge de satisfacció general d’ambdós grups és 
elevat, amb més de vuit de cada deu participants (84,5%) indicant que l’activitat realitzada 
els va agradar o agradar molt. Els participants també van valorar molt positivament la claredat 
en l’exposició dels continguts abordats al llarg de l’activitat. Així, un 86,1% va assenyalar que 
els continguts tractats a l’activitat “Parlant prevenim l’abús” havien sigut clars o molt clars. 
En aquest cas, 16 participants del total de 116 (13,9%) va considerar que la claredat dels con- 
tinguts exposats havia estat deficient o molt deficient, indicant per tant un possible camí per 
millorar l’activitat en un futur. 

 
Per altra banda, en la seva majoria (94,0%), els alumnes van considerar que el/la formadora/a 
disposava coneixements sobre la temàtica de l’abús sexual infantil “bons” o “molt bons”. A 
més, gairebé tres quartes parts dels participants a l’activitat (73,2%) van valorar positivament 
(“bona” o “molt bona”) la capacitat de participació generada al llarg de l’activitat. 

 
Els participants també van valorar la duració de l’activitat. En aquest sentit, més de la meitat 
d’estudiants (68,1%) va considerar que l’activitat tenia una duració encertada, mentre que més 
d’un quart (26,7%) dels que van realitzar l’activitat van assenyalar que l’activitat era massa 
llarga. Només un 5,2% va indicar que la duració de l’activitat era massa curta. Gairebé tots 
els alumnes (98,3%) recomanarien l’activitat realitzada a algú (veure Taula 11) i en la mateixa 
proporció, (98,3%) també van assenyalar que consideraven que l’activitat els seria útil en algun 
moment de les seves vides. 
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Taula 11. 
Dades respectives als ítems corresponents a l’avaluació de l’activitat. 
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Seguidament, es va preguntar als alumnes sobre quines temàtiques els hagués agradat tractar 
durant l’activitat. Més de tres quarts (79,3%, n = 92) d’aquesta submostra d’alumnes d’ESO va 
assenyalar que no havien trobat a faltar cap temàtica o bé que estaven satisfets/es amb les que 
s’havien abordat. Un 13,8% (n = 16) dels participants no van contestar a aquesta pregunta. En 
total, dels 116 participants a l’activitat “Parlant prevenim l’abús”, només es van obtenir vuit 
recomanacions en quant a temàtiques d’interès, incloent més informació sobre l’abús sexual 
infantil per exemple la seva prevalença; característiques, conseqüències i aspectes a tenir en 
compte quan l’abusador és un familiar; passos a prendre quan es coneix un cas d’abús sexual; 
i com superar l’abús sexual; estigmes socials associats a l’experiència d’abús sexual infantil 
presents en el passat. Així mateix, també van indicar altres temes d’interès com rebre més in- 
formació centrada en el seu grup d’edat (adolescents) i no tant en infants; coneixement sobre 
altres tipologies d’abús. 

 
Pel que fa als coneixements, els adolescents també van respondre si consideraven a vertaders o 
falsos un seguit de deu ítems. Igual que en el cas dels alumnes d’Educació Primària, la tasca es 
va plantejar amb l’objectiu d’avaluar el coneixement dels alumnes després de realitzar l’acti- 
vitat i identificar quina informació no estava consolidada. La Taula 12 mostra els percentatges 
i freqüències d’alumnes que van respondre els següents ítems com a vertaders o falsos, tenint 
en compte si aquests són correctes o incorrectes. A nivell global, s’observa que els alumnes de 
l’activitat “Parlant prevenim l’abús” responen de forma correcta als deu ítems avaluats. 
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Taula 12. 
Dades respectives als ítems corresponents a l’avaluació del coneixement després de l’activitat 
de “Parlant prevenim l’abús”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Per cadascun dels 10 ítems de la taula, els casos perduts varien entre 2 i 4. Es reporta el percentatge 

vàlid dels valors fals i vertader. 
A continuació de l’enunciat de cada ítem i entre parèntesis s’indica si l’enunciat és fals o vertader. 
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Els ítems amb més marge de millora, on un major número d’alumnes van respondre incorrec- 
tament després de l’activitat són: “L’abús sexual infantil té lloc principalment en famílies en 
situació de precarietat econòmica”, “Els adolescents sovint es converteixen en víctimes d’abu- 
sos sexuals a causa del seu comportament seductor o promiscu” i “Si un infant o adolescent 
ha estat abusat sexualment, normalment no hi haurà proves físiques evidents”. Concretament, 
només la meitat dels estudiants van respondre correctament a si els ítems eren vertaders o 
falsos (amb percentatges d’encerts oscil·lant entre 53,1 i 57,0%); implicant que 4 de cada deu 
alumnes (amb percentatges d’error oscil·lant entre 43,0 i 56,9%) van obtenir respostes incor- 
rectes en aquests preguntes. 

 
A continuació, es va calcular el nombre d’encerts per cada participant. Els resultats indiquen 
que els estudiants d’ESO obtenen una mitjana de 8 sobre 10 (M = 8,11; DT = 1,36) en l’avaluació 
administrada després de l’activitat “Parlant prevenim l’abús”. A més, tal i com es pot observar 
a la Figura 6, la majoria dels alumnes (88,5%) van obtenir una puntuació de 7 o més sobre 10. 

 
 

 
Figura 6. Percentatge d’alumnes per cada número de respostes encertades. 

 
 

Finalment, es van comparar les puntuacions obtingudes pels alumnes en el total dels deu ítems 
segons els grups de gènere i les puntuacions mitjanes del coneixement sobre abús sexual infan- 
til. Donats els pocs casos d’adolescents que s’identifiquen com a gènere no binari, en aquesta 
prova estadística només es van comparar els grups de nois i noies. La prova estadística de t de 
Student no mostra diferències estadísticament significatives (t(101) = -1,578; p = ,118) entre 
les puntuacions mitjanes obtingudes pels nois (M = 7,91; DT = 1,39) i les noies (M = 8,33; DT = 
1,33) que van cursar “Parlant prevenim l’abús”. 
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Resum dels resultats 
 

Per tal d’oferir una visió global de què ha significat aquest projecte i la seva implementació 
pel públic objectiu, a continuació es presenta un petit resum amb les troballes més impor- 
tants. 

 
 

Àmbit d’anàlisi Resultat 
principals 

 
Instruments i 
desenvolupa- 
ment de 
l’avaluació 

Els instruments han estat adequats pels objectius als quals estaven desti- 
nats. Les persones participants han entès els enunciats i les seves respostes 
han permès valorar les activitats de forma integral. En el cas dels infants, 
aquest projecte posa en evidència la viabilitat de pregunta’ls-hi directa- 
ment la seva opinió per tal de fer-los partícips en assumptes que els con- 
cerneixen. 

 
 
 
Valoració de 
l’activitat 
per part dels 
equips educa- 
tius 

Els equips educatius valoren molt positivament la formació i pràcticament 
tots la recomanarien a altres persones del seu entorn. Dos de cada tres 
participants voldria continuar formant-se en abusos sexuals a través de la 
Fundació i un de cada cinc ha pogut resignificar una experiència d’infància 
com un abús sexual arrel de la formació. 
Allò més valorat dins de la formació ha estat l’alt nivell de coneixement de 
les persones formadores, seguit de les possibilitats de participar i la clare- 
dat en l’exposició dels continguts abordats. 
Pel que fa als coneixements adquirits, els equips educatius presenten millor 
resposta davant les falses creences després d’haver fet la formació, evi- 
denciant l’impacte positiu que té aquesta en l’adquisició de coneixements 
respecte l’abús sexual infantil per part del professorat. 

 
 
Valoració de 
l’activitat per 
part de les 
famílies 

Mares, pares i familiars han fet un bon retorn de les xerrades de sensibi- 
lització per a famílies. Pràcticament totes les persones assistents creuen 
que ha estat útil per a la seva vida personal i recomanarien assistir a altres 
persones. Un de cada quatre participants ha pogut redefinir una experièn- 
cia seva com una abús en la infància. Pel que fa a l’impacte, la majoria de 
mares i pares després de la xerrada es senten preparats per prevenir l’abús 
sexual des de la seva quotidianitat, per exemple conversant amb els seus 
fills i filles sobre quines són les part íntimes del cos o proporcionant-los 
material dirigit a prevenir l’abús sexual infantil. 

 
 
Valoració de 
l’activitat per 
part dels in- 
fants 

A la majoria dels infants els hi agradat molt poder fer les activitats de “Les 
cortines d’aire” i “Acabem la història”. Allò que més els hi ha agradat ha 
estat com ho ha fet la persona formadora i haver-se sentit escoltats i es- 
coltades. 
Pel que fa als coneixements, tots els infants han adquirit els continguts 
esperats a través de les activitats, destacant que més de 9 de cada 10 sap 
que si alguna vegada pateix un abús no serà culpa seva i ho han d’explicar 
a una persona adulta en qui confiïn. 

 
Valoració de 
l’activitat per 
part dels 
adolescents 

A vuit de cada deu adolescents que havien fet l’activitat de “Parlant preve- 
nim l’abús” els hi va agradar fer-la. Allò més valorat ha estat els coneixe- 
ments de la persona formadora i la utilitat de l’activitat per la seva vida. 
Pel que fa als coneixements, presenten una bona adquisició del contingut 
de la formació, destacant per sobre la conscienciació sobre que l’abús se- 
xual infantil és un fenomen que passa arreu del món. 
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Conclusions 
Els resultats d’aquesta investigació aporten dades exhaustives sobre la implementació d’un 
programa de prevenció de l’abús sexual infantil a tres nivells diferents: equips educatius, fa- 
mílies i infants i adolescents. Aquesta avaluació ha permès posar sobre la taula la importància 
de fer un seguiment de les activitats que s’implementen, per tal de poder valorar les activitats 
que es porten a terme per part de les organitzacions de forma objectiva. 

 
Tenint en compte els resultats, es conclou que la implementació d’aquest programa ha tingut 
un impacte positiu per a les persones participants a nivell individual i per a les escoles a nivell 
institucional. Es considera rellevant el fet que les opinions del professorat, les famílies i els in- 
fants i adolescents estiguin en consonància les unes amb les altres, ja que subratlla la bona aco- 
llida del programa a nivell general i posa de manifest l’adequació del programa a nivell global. 

 
Pel que fa a la implementació, el projecte ha estat un èxit i ha tingut una bon bona acollida per 
part dels centres educatius, els quals han col·laborat i han facilitat la tasca de la Fundació a 
través de la disposició que han mostrat per participar en el projecte. Així, s’ha pogut constatar 
que existeix la voluntat de començar a trencar amb el silenci que durant dècades ha envoltat 
la temàtica de l’abús sexual infantil i, en aquest camí, els professionals dels centres educatius 
són especialment importants per aconseguir-ho. 

 
Pel que fa als resultats, després de l’avaluació hem pogut veure que les activitats són valorades 
de forma molt positiva tant a nivell general com en els aspectes més concrets. Allò millor va- 
lorat per part tant de persones adultes com d’infants és la persona formadora de la Fundació, 
independentment de qui sigui aquesta. En aquest sentit, considerem que això és fruit de tenir 
un equip de professionals d’alt nivell combinat amb el bagatge i experiencia de la Fundació 
incorporat en la conceptualització de les activitats formatives que s’implementen. 

 
Finalment, creiem necessari compartir aquest document no només com a mostra de la impor- 
tància de la formació, sinó també com a model per a què altres entitats puguin seguir els passos 
cap a l’avaluació de les activitats que porten a terme, assegurant així la qualitat en totes les 
seves accions. 
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