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Resum propostes- VII Parlament infantil Illes 
Balears: 

Inventant la vacuna de la pau i el bon tracte 
 
Bon dia i moltes gràcies per ser-hi avui aquí amb representats de la infància i adolescència de 
les Illes Balears. 
Aquestes són les propostes que varen sorgir del treball dels Consells Infantils de les 11 Ciutats 
Amigues de la Infància de les Illes Balears, així com dels dos centres educatius reconeguts com 
a referents en Drets d´infància i Ciutadania Global que hi vàrem participar en el seté Parlament 
Infantil de les Illes Balears del passat 19 de novembre de 2018. 
 
Aquestes varen ser les nostres propostes per lluitar contra el virus de les violències que patim, i 
ens agradaria que en aquesta sessió, ens donéssiu respostes, explicant quines acciones heu 
pogut dur a terme: 
 

1- PROPOSTES PER COMBATRE LA VIOLÈNCIA A L´ESCOLA/ ASSETJAMENT 
ESCOLAR 

1.1 Que els adults (mestres, pares i mares) vigilin més els casos d’assetjament escolar per 
sentir-nos més protegits. També que a l’hora del pati puguin jugar tots per igual (es a dir, a 
vegades a les nenes no les deixen jugar a futbol). Volem patis més inclusius. 

 
1.2 Crear un projecte educatiu unificat amb tots els centres educatius i associacions escolars 

de pares i mares per fomentar una Cultura de Pau i Bon Tracte dins i fora de l’escola. 
 

1.3 Introduir en el sistema educatiu una assignatura potent d’educació per la pau i per la 
resolució de conflictes, basada en l’educació en valors. 

 
1.4 Demanam tallers a les escoles per prevenir la violència i ensenyar la forma de viure en pau: 

no dir res que no t’agrada que te diguin, respectar els altres, demanar ajuda quan es 
necessita, ajudar als altres, ... 

 
1.5 Ens agradaria des de les escoles rebre més informació sobre el bullying i altres abusos que 

es puguin patir. Aquesta informació podrien ser maneres de detectar aquest tipus d'abús, 
és a dir, les actituds, els comportaments, les paraules i els fets que ens informen que estam 
rebent aquest tipus d'abús o que de manera inconscient nosaltres mateixos el feim. 

 
1.6 Podria estar bé que les escoles comptassin amb un punt d'informació, consulta o denuncia 

anònim en el que poguéssim informar-nos de com actuar, demanar ajuda per un mateix o 
simplement perquè hi ha sospites que un company rep aquest tipus d'abús. 
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1.7 Dotar de més professionals preparats per l’atenció a infants i adolescents víctimes de 
violència als centres educatiu i centres de salut. 

 
1.8 Que els ajuntament facin concursos relacionats amb la temàtica del bullying i la violència a 

les escoles per els infants de la localitat, amb premis. 

 
2. PROPOSTES VINCULADES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ I INTERNET 

 
2.1 Demanem a la societat que ens protegeixi de la violència. No simplement que la 
penalitzi o castigui, si no que previngui situacions i contextos en els quals puguem ser 
vulnerables els nens, nenes i adolescents. Amb especial atenció a la quantitat 
d'informació que rebem d'internet, música, publicitat, cinema o videojocs. Així com 
una important revisió dels esdeveniments esportius. 
 

2.1 Dur a terme una campanya de sensibilització i informació a través dels mitjans de 
comunicació i xarxes socials per promoure el Bon Tracte. 
 

2.2 Crear una aplicació mòbil perquè els infants i adolescents puguin denunciar situacions 
de violència. 

 
2.3 Gravació de curtmetratges, a partir d’històries reals, per dir NO a les situacions de 

violència. 
 

2.4 Gravació d’una cançó, amb la participació d’infants i adolescents, per la promoció del 
Bon Tracte. 

 
3. PROPOSTES PER LLUITAR CONTRA VIOLÈNCIA MACHISTA- LLUITA CONTRA ELS 

ESTEREOTIPS DE GÈNERE 
 

3.1 Perfeccionar i fer efectives les mesures judicials referits a violència de gènere. 
 

3.2 Fer cursos i formar a totes aquelles persones involucrades en casos de violència de 
gènere. 
 

3.3 La campanya de Nadal ja és a prop i no volem que hi hagi la gran diferenciació  
habitual entre joguines per a nins i joguines per a nines. Per això proposam que 
l'Ajuntament fomenti les campanyes no sexistes en els comerços del municipi. 

 
3.4 Veiem que la televisió retransmet molts de partits de competició esportiva, però la 

gran majoria són partits de jugadors masculins. En veiem molt pocs de femenins, i 
molts menys d'equips mixtos. Per això, proposam que IB3 retransmeti un ventall més 
ample de partits amb presència de jugadores. 
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3.5 Que el Govern Balear vigili que tant el homes com les dones cobrin igual en l’àmbit 
laboral. 
 

3.6 A més, no entenem per què en les botigues hi ha tanta diferencia entre la roba 
femenina i la masculina. Tant als nins com a les nines, ens agraden tots el colors. Molts 
volem vestir-nos amb els colors que més ens agradin, sense imposicions. Proposam 
que es facin campanyes de sensibilització a les botigues de roba per fer-ho possible. 

 
3.7 Hi ha nins que ballen i nines que juguen a futbol, així com moltes altres formes de 

passar el seu temps lliure. Per això proposam que els nostres centres educatius 
afavoreixin el respecte i promoguin la llibertat en el moment de jugar, sense prejudicis 
de gènere. 

 
3.8 Afegir una assignatura obligatòria a tots els centres dedicada a l’educació sexual, per 

evitar que la pornografia masclista sigui el nostre únic llibre d’instruccions i 
s’aprofundeixi amb el masclisme i el sexisme. És més, s’han d’adoptar mesures per a 
totes aquelles actituds masclistes i misògines. A tots els centres, de tal manera que no 
acabi sent un insult i una humiliació cap a la víctima que s’ha atrevit a denunciar i a 
alçar la veu davant la injusta justícia patriarcal. 
 

3.9 Demanam que s’elimini qualsevol normativa sexista i repressiva de la nostra manera 
de vestir a TOTS els instituts. El centre educatiu ens ha d’ensenyar a ser lliures i 
reivindicar els nostres drets, no a reprimir-nos i a respectar qualsevol opció... 

 
3.10 En relació amb el tema de distinció de sexe als banys, us demanam que deixi 

d'existir el sistema binari dels banys i s'opti per un sistema més inclusiu on totes les 
opcions hi tenguin cabuda, com les persones no binàries, és a dir, que no 
s’identifiquen amb cap gènere, de tal manera que siguem una societat més inclusiva. 
També que es canviïn les icones sexistes i es reemplacin per simples paraules per 
evitar estereotips. 

 
 

4. PROPOSTES PER LLUITAR CONTRA LA VIOLÈNCIA AL ENTORN FAMILIAR 

 
4.1 Incrementar els plans d'ajuda als pares per poder ficar al cap de la gent que la violència 

no es bona en cap dels casos on aparegui. 

4.2 Demanem formació per a pares, mares, mestres i persones tutores, formació que 
puguin fer amb nosaltres, a la qual hi puguem anar conjuntament. 

4.3 Formació obligatòria per la criança basada en valores, transmesos amb amor, atenció, 
cura, estima, paciència i empatia. 


