




País

28
28
-

33
29
4

93*
80
13

53
51
2

55
45
10

40,75
25-55

37,94
24-56

42,2
27-55

39,8
25-64

41,44
25-54

26 29 87 53 55

15,08
2-28

9,03
1-30

15,26
0,08-27

13,6
1-39

16,4
2-35

Nombre total de persones
Total
Dones
Homes

Edat (anys)

Docents (N)

Experiència en
lʼensenyament (anys)

Mitjana
Rang

Mitjana
Rang

Alguna vegada has rebut
formació relacionada amb:

igualtat de gènere?

violència en la parella?

violència en les relacions
afectives/sexuals?

maltractament i abandonament infantils?

País

85,2

21,7

39,1

46,2

57,1

54,3

42,8

57,1

35,5

3,2

7,5

19,4

41,5

39,6

30,2

37,7

43,4

15,7

19,2

36,5



Alguna vegada tʼhan
informat (directa o indirectament) 

que una alumna o un alumne vostre 
té una relació afectiva/sexual en la 

qual pateix violència …
psicològica?

física?

sexual?

País

51,9 22,2

22,23 ,8

7,423,1

62,9    77,1

65,7    77,1

68,6    74,3

35,5 16,1

17,24 ,3

5,42 ,2

88,0    40,0

44,0    12,0

18,0       -

48,1    27,8

37,7    14,8

24,5    13,0

De 100 docents, 
responen afirmativament

Alguna vegada s'ha apropat algun
o alguna alumna per demanar-te

ajuda relacionada amb 
algún dels temes anteriors?

Entre els i les quals diuen

haver tingut dificultats (%)

haver pogut ajudar (%)

País

29

62,5

62,5

43

57,1

35,7

25

69,6

69,6

59

58,1

45,2

40

63,0

68,2

Disposada/disposat
a parlar i oferir ajut,

segura/segur

Satisfacció, complaguda/complagut
de ser objecte de confiança per

part de la noia o del noi 

responsabilitat, preocupació
per oferir lʼajut adequat

inquietud, incomoditat, desconcert,
sensació de trobar-me
en una posició difícil

Preocupació respecte
de la veracitat del

relat de la noia o del noi

malestar, llàstima, por, ràbia,
decepció, preocupació, frustració
davant de la reacció de lʼescola,

desconcert, estupefacció 

inseguretat/ignorància sobre què
havia de fer, inseguretat/por/culpabilitat

per no estar a lʼalçada, no estar
preparada o preparat,  inquietud

respecte de la meva capacitat dʼajudar,
impotència



Quina importància (0=cap ... 10=màxima) atorga la nostra societat al fet de... per a una dona
per a un home

I



Decidiries implementar
un taller “GEAR against IPV”

a la teva classe?

Sí

Molt probablement sí

Sí i Molt probablement sí

País

Docents (%)

29,6

66,7

96,3

21,9

65,6

87,5

23,0

73,6

96,6

17,0

67,9

84,9

17,0

67,9

84,9

I



pre post

pre post



pre post

pre post

pre post



pre post

pre post



pre post

pre post

pre post



Independentment de si teniu o no la intenció
de realitzar algun taller “GEAR against IPV”

a lʼaula, valoreu si us plau [en una escala
de 0 a 10 (0 = cap ... 10 = màxima)]…

Quina utilitat considereu que haurà tingut:
1. el Seminari en general?

2. el simulacre de taller “GEAR against IPV”?
3. la part teòrica de la formació
4. els coneixements obtinguts

5. les habilitats adquirides o millorades
6. el Manual III: Manual per al professorat

7. el Manual IV: Quadern dʼactivitats per a lʼalumnat

Mitjanes

CY: 9,5 - 9,8

a.
per la teva

tasca quotidiana

b.
per a la implementació

de  tallers
“GEAR against IPV”

a lʼaula

ES: 7,8 - 8,8

GR: 8,9 - 9,5

HR: 9,0 - 9,6

RO: 9,6 - 9,9

CY: 9,7 - 9,8

ES: 8,0 - 8,9

GR: 9,1 - 9,8

HR: 9,1 - 9,8

RO: 9,7 - 10,0

En una escala de 0 a 10
(0 = gens ... 10 = absolutament)

avalueu si us plau…
cada Manual (Manual III: Manual per al professorat

i Manual IV: Quadern dʼactivitats per a lʼalumnat),
en els següents aspectes:

1. És entenedor
2. És fàcil dʼutilitzar

3. Em serà útil com a professor/a
4. Tracta els temes adequadament

5. Inclou informació relacionada directament amb la meva professió
6. Sʼajusta a les necessitats professionals del professorat

7. Conté informació que vull fer servir en la meva pràctica com a docent
8. Conté materials que vull fer servir en la meva pràctica docent

9. Facilitarà la implementació de tallers GEAR a lʼaula
10. Mʼajudarà a detectar senyals de violència en el meu alumnat

11. Mʼajudarà a sentir-me amb més seguretat per apropar-me
a les i els alumnes que pateixin violència

12. Mʼajudarà a adquirir habilitats per ajudar a les i
els alumnes que pateixin maltractaments

Mitjanes

CY: 9,1 - 9,9

ES: 7,8 - 9,0

GR: 9,4 - 9,9

HR: 9,1 - 9,9

RO: 9,3 - 10,0

CY: 9,7 - 9,9

ES: 7,5 – 9,0

GR: 9,4 - 9,9

HR: 9,1 - 9,9

RO: 9,3 –9,9

Avalueu si us plau [en una escala
de 0 a 10 (0 = gens ... 10 = absolutament)]

les persones encarregades de la
dinamització)/la formació teòrica…

en els aspecte següents:
Ella/elles i/o ell/ells…

1. estava/estaven ben preparada/es o ben preparat/s
2. va/van distribuir bé el temps

3. va/van saber atreure lʼatenció del grup
4. va/van respondre les preguntes amb criteri

5. va/van saber motivar una participació activa
6. va/van saber identificar adequadament les necessitats del grup

7. va/van respondre adequadament a les necessitats del grup

Mitjanes

CY: 9,7 - 10,0

Taller
simulat

Part
teòrica

ES: 8,0 - 8,6 

GR: 9,3 - 9,7

HR: 9,3 - 9,6

RO: 9,9 - 10,0

CY: 9,8 - 10,0

ES: 7,9 - 8,5

GR: 9,0 - 9,7

HR: 9,3 - 9,6

RO: 9,9 - 10,0



En una escala de 0 a 10
(0 = gens ... 10 = absolutament),

avalueu si us plau…
Fins a quin punt us ha satisfet:

1. el Seminari en general?
2. els temes tractats?

3. el simulacre de taller “GEAR against IPV”?
4. la part teòrica de la formació?

5. els coneixements obtinguts durant el Seminari?
6. les habilitats que heu adquirit i/o millorat durant el Seminari?

7. el Manual III: Manual per al professorat que tʼhan donat?
8. el Manual IV: Quadern dʼactivitats per a lʼalumnat que tʼhan donat?

9. el material complementari que tʼhan donat?
10. la idoneïtat de la(es) persona(es) encarregada(es) de

la dinamització i la formació teòrica?
11. la durada total del Seminari?
12. lʼorganització del Seminari?

13. el lloc sʼha dut a terme el Seminari?

Mitjanes

CY: 9,1 - 9,9

ES: 7,4 – 8,8

GR: 8,9 - 9,8

HR: 8,7 - 9,8

RO: 9,8 - 10,0

Valora, en una escala
de 0% - 100%, la probabilitat de que…

escolliries participar en un
Seminari similar en el futur

recomanaries a un company
o companya assistir participar a un Seminari així

 decidiries implementar un taller
“GEAR against IPV” a la teva classe

Mitjanes

97,4

100,0

95,6

78,5

85,8

88,0

95,0

98,0

93,5

95,8

98,6

97,2

97,1

97,8

92,3

País
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qu






