
Jove i menut
Els alumnes de Castell Vell ja 
poden fer pràctiques d’hostaleria

PÀGINA 2

                     16 D’CTUBRE

Els col·legis de Vila-real activen tallers 
per a educar en la igualtat de gènere

L
a Fundació Isonomia i la 
Regidoria d’Igualtat han 
portat als col·legis de 
Vila-real un nou taller 

d’educació en valors d’igualtat. 
Sota el títol #SenseEtiquetes, per 
un futur sense estereotips de gè-
nere, els tallers han arribat a 
l’alumnat de quart de Primària 
dels col·legis Escultor Ortells, 
Pasqual Nácher, Verge de Car-
me, José Soriano, Concepció 
Arenal, Bisbe Pont, Carles Sar-
thou, Angelina Abad i Cervan-
tes. Amb aquesta activitat es 
pretén coeducar per a un fu-
tur sense estereotips de gène-
re a través del conte De parau-
les i persones, una història sobre 
llenguatge inclusiu que serveix 
d’eina didàctica per al desenvo-
lupament en igualtat entre xi-

Les activitats, sota el títol #SenseEtiquetes i en les que colaboren 

l’Ajuntament i l’UJI, estan dirigides als alumnes de 4t de Primària

Orienten a les 
famílies i al 

professorat per 
a seleccionar 

contes infantils

MEDITERRÁNEO

PROJECTE. Imatge d’un grup d’alumnes de 4t de Primària en la celebració del taller que han dut a terme l’Ajuntament i l’UJI.

clistes, hem de començar per 
l’educació en valors d’igualtat. 
La col·laboració amb la Fundació 
Isonomia, amb aquests tallers i 
campanyes, és fonamental en 
aquest objectiu», conclou Royo.

MÉS OBJECTIUS

Reflexionar sobre models de re-
lació igualitaris sense caure en 
estereotips socials i fomentar ac-
tituds de respecte i tolerància; 
analizar la importància de l’ús 
del llenguatge inclusiu, ja que 
aquest és un factor clau en la so-
cialització perquè transmet acti-
tuds i creences; i abordar els este-
reotips en les opcions professio-
nals per a promoure la igualtat 
en l’elecció educativa són altres 
dels objectius que s’aborden en 
aquestos tallers. H

quetes i xiquets. «El conte abor-
da estereotips com les opcions 
professionals o models de rela-
ció igualitaris, a més d’analitzar 
la importància d’utilitzar un 
llenguatge inclusiu, ja que les 
paraules són un factor clau de 
socialització», ha valorat la re-
gidora d’Igualtat, Rosario Royo, 
qui ha visitat un dels tallers im-
partit al col·legi José Soriano. 

Cal destacar que el taller 
d’Isonomia ofereix també al 
professorat i a les famílies algu-
nes orientacions a l’hora de se-
leccionar contes infantils o acti-
vitats que permeten transmetre 
a l’alumnat models igualita-
ris. «Per a construir una socie-
tat igualitària i tolerant, sense 
estereotips, discriminació per 
raó de gènere ni violències mas-

estudi

Radiografien 
la salut dels 
estudiants

El programa UJI Hàbi-
tat Saludable ha coordi-
nat enguany l’estudi Estils 
de vida i salut en l’estudiantat 
de l’UJI, una iniciativa que 
ha permés configurar una 
radiografia dels comporta-
ments de l’estudiantat re-
lacionats amb la salut que 
estan més vinculats amb 
les malalties o trastorns 
que tenen una major pre-
valença en l’actualitat: el 
consum de tabac i alcohol, 
l’alimentació o la sexuali-
tat, malalties o trastorns.

En aquesta investigació, 
en la que van participar 
2.601 estudiants de la Uni-
versitat Jaume I, s’observa, 
respecte a l’alimentació, 
com un 45% admet que la 
cuida poc o gens i assenya-
len la rellevància de fac-
tors com la falta de temps, 
el desconeixement, el re-
forç a curt termini o la fal-
ta de motivació. 

A més, els resultats per-
meten apreciar com qua-
si la meitat dels partici-
pants reconeixen no reali-
tzar exercici físic. Respecte 
al consum de substàncies, 
els resultats mostren com 
un 16%, consumeix tabac 
mentre un 92,8% reco-
neix haver consumit alco-
hol, encara que presenta 
una freqüència molt mi-
noritària d’ús diari. En-
tre les motivacions que els 
comporta es troben sentir 
eufòria, fer relacions so-
cials i evadir problemes.

Pel  que fa a l ’ús 
d’Internet, l’estudi ofereix 
certa exposició al risc en 
la població d’estudiants, 
si tenim en compte com 
al voltant del 70% dels es-
tudiants considera que 
roman en Internet més 
temps del que pretenia i 
quasi el 40% reconeix que 
sol interferir en les seues 
obligacions. H


