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DESCRIPCIÓ DE
L'ENQUESTAT
PERIODE D'ENQUESTAT

L'enquestat se ha realitzat des de l’1 de setembre de 2021 a 13 abril
de 2022.

MÈTODE D'ENQUESTAT
La realització de les enquestes s'ha fet presencialment en aules de
secundària prioritariament en horari de tutories.

MUNICIPIS ENQUESTATS
8 municipis de les províncies de Castelló i València:
Castelló de la Plana
Vila-real
Almassora
L’Alcora

Betxí
Quart de Poblet
Paterna
Manises
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19 INSTITUTS
D'EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
IES Vicent Castell de Castelló de la Plana
IES la Plana de Castelló de la Plana
IES Sos Baynat de Castelló de la Plana
IES Matilde Salvador de Castelló de la Plana
IES Caminàs de Castelló de la Plana
IES Bovalar de Castelló de la Plana
IES Politècnic de Castelló de la Plana
IES Broch i Llop de Vila-real
IES Álvaro Falomir d’Almassora
IES Vila-roja d’Almassora
IES l'Alcalatén de l’Alcora
IES Betxí
IES la Senda de Quart de Poblet
IES Riu Túria de Quart de Poblet
IES Henri Matisse de Paterna

IES la Canyada de Paterna
IES José Rodrigo Botet de Manises
IES Ausiàs March de Manises
IES Pere Boïl de Manises
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POBLACIÓ ADOLESCENT DELS
MUNICIPIS ENQUESTATS

POBLACIÓ ENQUESTADA
La població destinatària de l’enquestat ha sigut adolescents de 12 a 17 anys
prioritàriament.
S'han realitzat 3.307 enquestes: 1538 xiques, 1694 xics i 74 persones no binàries.
La distribució per edats és la següent:
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TEMÀTIQUES D'ANÀLISI
0 1 . RELACIONS PERSONALS
Aquesta part consta de 32 preguntes i recull informació sobre:
preguntes de l'1 a la 10 sobre Relacions tòxiques i control de parella,
preguntes de l'11 a la 15 sobre Amenaces,
preguntes de la 16 a la 20 sobre Immigració i racisme,
preguntes de la 21 a la 32 sobre Masclisme i violència de gènere.

02. CONSCIÈNCIA AMBIENTAL
Aquest apartat de l'enquestat dóna informació sobre la percepció de l’emergència
climàtica i el nivell d’implicació de la població en la solució al problema. Aquesta
part consta de 10 preguntes.

03. RELACIONS SOCIALS
Relacions socials amb detecció de situacions que justifiquen l’assetjament escolar
i intolerància. Aquesta part consta de 17 preguntes.
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DADES

RECOLLIDES
MOSTRA
3.307
ENQUESTES
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DADES GLOBALS
RELACIONS TÒXIQUES I CONTROL DE PARELLA
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AMENACES

IMMIGRACIÓ I RACISME
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MASCLISME I VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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DADES GLOBALS
CONSCIÈNCIA MEDIAMBIENTAL
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DADES GLOBALS
ASSETJAMENT
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IDEES I
PROPOSTES
A continuació compartim el recull d'Idees i propostes d'acció proposat en la Trobada
UVES -Unitats de Voluntariat Estudiantil el 23 d'abril de 2022, segons les dades i les
accions realitzades en cada centre educatiu.

Estan dividides en dos grans blocs, les que els mateixos grups d'alumnat poden assumir i
realitzar i les que no són competència directa seua i les han de fer altres agents.

LLISTAT DE PROPOSTES REALITZABLES PER ALTRES
AGENTS
Crear una nova assignatura que tracte els temes analitzats.
Fer els patis més llargs perquè done temps a treballar més en grup.

// INFORME VALORS 2022

LLISTAT DE PROPOSTES REALITZABLES PER L'ALUMNAT
Fer intervencions de teatre per a treballar temàtiques.
Fer publicitat en mitjans de comunicació.
Cartells per a celebrar dies commemoratius .
Celebrar “dies D”.
Fer un podcast.
Tallers .
Role-playing per a sensibilitzar en alguna temàtica.
Activitats relacionades amb música: tocar instruments, posar música per megafonia,...
Fer samarretes.
Llegir manifestos.
Fer revista o diari.
Preparar jocs per a tot el centre i millorar el clima grupal.
Organitzar tertúlies i debats.
Crear manualitats artístiques que ens ajuden a expressar-nos.
Fer reunions setmanals amb l’alumnat interessat en millorar l’IES.
Excursions i viatges per a conèixer altres realitats i entorns.
Trobades amb altres IES.
Fer vídeos.
Crear una associació
Dissenyar campanyes amb enganxines que ajuden a pensar.
Crear premis i reconeixements a companyes, professorat i/o persones que treballen
per un món millor.
Piruletes amb missatges.
Veure pelis i comentar-les.
Reivindicar aula en l’IES para els grups d'alumnat actiu.
Activitats grupals per a millorar la convivència.
Fer patis temàtics i poder aprofundir en les temàtiques tractades.
Recollida de: signatures, material, aliments,... per a causes solidàries
Xerrades per les classes.
Balls, performances, actuacions,.. que animen a la gent a sumar esforços.
Anar a l’IES vestides amb trencament de rols de gènere.
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AGRAÏMENTS

Volem agrair a totes les persones que han fet possible
aquest projecte

Als equips directius i claustre de tots els centres
En especial a les tutores i tutors de classe
A les associacions d'alumnes de cada centre
A les UVES (Unitats de Voluntariat Estudiantil)
A les Associacions de Famílies dels centres
Al personal tècnic dels ajuntaments participants
A les entitats finançadores pel seu suport
A la plataforma SOCIE- Somos Ocio Educativo per
facilitar-nos l'aplicació de tractament i anàlisi de
dades
I a totes les persones que han realitzat l'enquestat i
ens ajuden a saber el que pensa la població
adolescent valenciana, gràcies.

Gràcies pel vostre
suport i esforç per
ajudar a visibilitzar el
que pensa la població
adolescent.
Contacte:
Federació d'Associacions d'Estudiants- FADES
www.alumnes.org info@alumnes.es
@fadesalumnes

Col·laboren:
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DADES
DEL TEU CENTRE
Si vols que el teu centre participe posat en contacte amb nosaltres per a planificar l'acció
en el curs vinent.

